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So với báo cáo tháng 9, Tổ chức Lương thực và 
Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tiếp tục giữ 
nguyên dự báo sản lượng sản xuất gạo thế giới 
2018 ở mức 513 triệu tấn, tương ứng tăng 1,3% 
so với năm trước.  Sản lượng sản xuất tăng chủ 
yếu ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Phi.

a. Tình hình sản xuất

Thái Lan: USDA tiếp tục giữ dự báo 
xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 ở 
mức 11 triệu tấn nhờ nhu cầu cao 

hơn dự báo trước đây tại Indonesia, Trung 
Quốc và Philippines. 

Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang mong đợi 
một thỏa thuận mới với Philippines trước cuối 
năm nay và một thỏa thuận G2G với Trung 
Quốc, một thương nhân ở Bangkok cho biết.

Trong khi đó FAO điều chỉnh giảm xuất 
khẩu gạo Thái Lan năm 2018 xuống còn 
9,9 triệu tấn.

tháng 10 năm 2018

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tiếp 
tục nâng dự báo sản lượng sản xuất gạo toàn 
cầu năm 2018 từ 487,2 triệu tấn lên 487,8 triệu 
tấn, giảm 0,75% so với năm trước. 

Còn Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) lại điều 
chỉnh giảm dự báo sản lượng sản xuất gạo năm 
2018 từ 490,8 triệu tấn xuống 490,4 triệu tấn, 
tăng 0,5 tấn so với năm 2017.

Theo tờ Bangkok Post, Thứ trưởng Bộ thương 
mại Thái Lan Jintana Chaiyawonnagal cho biết 
sản xuất lúa gạo tại các khu vực bắc và đông 
bắc bị thiệt hại nặng do lượng mưa bất thường. 
Hệ quả là sản xuất lúa cho vụ thu hoạch hàng 
năm dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 10, sẽ giảm 
so với sản lượng 7,6 triệu tấn vụ trước. 

Sản lượng lúa gạo thơm Thái Lan đã giảm liên 
tục so với mức 7,9 – 8 triệu tấn lúa các niên vụ 
trước do tác động của lũ.

Ông Kriangsak Tapananon, Chủ tịch Hiệp hội 
các nhà chế biến gạo Thái Lan, cho biết các 
tỉnh phía cực bắc như Sri Sa Ket, Mukdahan 
và Sakon Nakhon, sản xuất gạo cải thiện 
mạnh so với năm ngoái do mưa đều đặn tại 
các khu vực này. 

Nhưng các tỉnh vùng phía dưới như Nakhon 
Ratchasima, Buri Ram, Surin, Maha Sarakham 
và Khon Kaen, có thể sẽ giảm sản xuất lúa gạo 
do hạn hán. “Nếu không có mưa trong vòng 15 
ngày tới, sản xuất lúa gạo Hom mali chắc chắn 
sẽ giảm tại 4 – 5 tỉnh bị hạn hán này”, ông 
Kriangsak nói. 

Trong khi đó Cục Ngoại thương Thái Lan cho 
biết nhu cầu gạo đang tiếp tục tăng trên thị 
trường quốc tế, và hy vọng xuất khẩu gạo của 
nước này sẽ tăng mạnh vào ba tháng cuối năm.
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Bảng 1: Dự báo sản lượng sản xuất gạo toàn cầu
                Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS (đơn vị: triệu tấn)

2017/18 2017/18

Sản lượng sản xuất 506,3 513,0 513,0 491,5
Nguồn cung 674,2 685,0 685,0 628,4
Nguồn cầu 503,7 509,2 509,2 482,5
Thặng dư thương mại 48,0 47,7 47,3 48,2
Hàng tồn kho 172,0 176,5 176,6 145,9
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Hoạt động thu mua lúa nội địa của Chính phủ có 
thể ngăn giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm 
thêm nữa.

Ông Adul Chotinisakorn, Giám đốc Cục Ngoại 
thương Thái Lan, cho biết nước này đang vận 
chuyển đơn hàng thứ sáu với khối lượng 
100.000 tấn gạo tới Trung Quốc trong hợp đồng 
liên chính phủ. 

Đồng thời, Chính phủ Philippines và Nhật Bản 
đang tổ chức các phiên đấu thầu nhập khẩu 
gạo và Thái Lan kỳ vọng nhận được nhiều đơn 
hàng từ các quốc gia này. Đến nay, Nhật Bản và 
Thái Lan đã nhất trí một thỏa thuận mua bán 
87.000 tấn gạo.

Theo ông, 10 tháng đầu năm nay, Thái 
Lan đã xuất khẩu được 8,9 triệu tấn 
gạo, trị giá 4,6 tỉ USD và mục tiêu xuất 
khẩu 11 triệu tấn gạo trong năm có thể 
đạt được.

BPS cũng ước tính sản lượng gạo chế 
biến trong năm nay của Indonesia đạt 
32,4 triệu tấn, so với ước tính bộ nông 
nghiệp quốc gia này đưa ra trước đó là 
48,3 triệu tấn.

tháng 10 năm 2018

Theo tờ Bangkok Post, Thứ trưởng Bộ thương 
mại Thái Lan Jintana Chaiyawonnagal cho biết 
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năm dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 10, sẽ giảm 
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Ông Kriangsak Tapananon, Chủ tịch Hiệp hội 
các nhà chế biến gạo Thái Lan, cho biết các 
tỉnh phía cực bắc như Sri Sa Ket, Mukdahan 
và Sakon Nakhon, sản xuất gạo cải thiện 
mạnh so với năm ngoái do mưa đều đặn tại 
các khu vực này. 

Nhưng các tỉnh vùng phía dưới như Nakhon 
Ratchasima, Buri Ram, Surin, Maha Sarakham 
và Khon Kaen, có thể sẽ giảm sản xuất lúa gạo 
do hạn hán. “Nếu không có mưa trong vòng 15 
ngày tới, sản xuất lúa gạo Hom mali chắc chắn 
sẽ giảm tại 4 – 5 tỉnh bị hạn hán này”, ông 
Kriangsak nói. 

Trong khi đó Cục Ngoại thương Thái Lan cho 
biết nhu cầu gạo đang tiếp tục tăng trên thị 
trường quốc tế, và hy vọng xuất khẩu gạo của 
nước này sẽ tăng mạnh vào ba tháng cuối năm.
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Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất gạo của Thái Lan
Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS
(đơn vị: triệu tấn)
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Biểu đồ 2: Sản lượng sản xuất gạo của Ấn Độ
Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS
(đơn vị: triệu tấn)

Ấn Độ: Cuối tháng 10, Reuters cho 
biết, Ấn Độ đang muốn bán thêm 
gạo sang Trung Quốc để thu hẹp 

thâm hụt thương mại ngày càng phình to và cho 
phép thêm 5 nhà máy gạo xuất khẩu gạo 
non-basmati sang nền kinh tế lớn thứ hai thế 
giới, đưa tổng số nhà máy được phép xuất 
khẩu lên 25.

Ấn Độ đã chuyển 100 tấn gạo non-basmati đầu 
tiên sang Trung Quốc vào tháng 9, cho biết 
quốc gia Nam Á có khả năng xuất khẩu 1 triệu 
tấn gạo sang Trung Quốc trong một vài năm tới.

Nguồn cung gạo vụ mới sẽ tăng trong những 
tuần tới, nhưng nhu cầu có thể cũng sẽ được 
cải thiện vì gạo Ấn Độ rẻ hơn so với những 
xuất xứ khác.

Cơ quan thống kê Indonesia (BPS) cho biết, 
tính đến ngày 26/10, ước tính sản lượng lúa 
năm 2018 ở mức 56,5 triệu tấn, thấp hơn nhiều 
so với ước tính 83 triệu tấn của Bộ Nông nghiệp 
Indonesia trong tháng 9.

Mặc dù sản lượng thấp hơn dự kiến, Chính phủ 
Indonesia vẫn chưa quyết định ban hành hạn 
ngạch nhập khẩu bổ, theo Bộ trưởng Kinh tế 
Indonesia Darmin Nasution.

Ông Nasution cho biết, dự báo thặng dư trong 
năm nay là 2,85 triệu tấn gạo, dựa trên nhu cầu 
ước tính bình quân đầu người năm ngoái và 
dân số hiện tại. Con số này thấp hơn nhiều so 
với trước đây khi lên tới 20 triệu tấn.

Tính toán mới nhất của BPS cho thấy, diện tích 
trồng lúa của Indonesia đã giảm xuống còn 7,1 
triệu ha trong năm nay, so với mức 7,8 triệu ha 
trong một cuộc khảo sát năm 2013.
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cạnh tranh, cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
Philippines, ông William Dar cho biết. 

Ông Dar, hiện là chủ tịch Phong trào InangLupa, 
cho biết chính phủ nước này cần tập trung vào 
10 tỉnh sản xuất lúa gạo hàng đầu nhằm nâng 
sản lượng sản xuất, qua đó cho phép 
Philippines cạnh tranh hơn so với các nước 
láng giềng ASEAN. 

Bên cạnh đó, cần dành thêm ngân sách cho 
mảng cơ giới hóa nông nghiệp, đầu tư thêm 
trang thiết bị xay xát và sau thu hoạch, xây dựng 
thêm hệ thống tưới tiêu, và trao quyền doanh 
nghiệp cho các nhóm nhỏ nông dân.

Dữ liệu cho thấy sản lượng của 10 khu vực sản 
xuất lúa gạo lớn nhất nước này đạt 8,96 triệu 
tấn gạo vào năm ngoái, chiếm gần 50% sản 
lượng cả nước (19,28 triệu tấn). Bao gồm các 
tỉnh: Nueva Ecija, Isabela, Pangasinan, 
Cagayan, Iloilo, Camerines Sur, Tarlac, North 
Cotabato, Leyte và Negros Occidental.

Bên cạnh đó, theo ông, chính phủ nước 
này cũng cần đẩy mạnh ứng dụng các 
giống lúa lai và cải tiến; công nghệ và 
tập quán bảo tồn nguồn nước.

tháng 10 năm 2018
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Cụ thể, nông dân cần được tập huấn về sản 
xuất lúa gạo hiện đại và công nghệ sau thu 
hoạch, sử dụng phân bón thích hợp, và kinh 
doanh nông nghiệp.

Chính phủ cũng cung cấp tín dụng phù hợp cho 
các hộ sản xuất nhỏ lẻ thông qua Ngân hàng 
Đất đai của Philippines. 

Chi phí sản xuất gạo tại Philippines hiện vẫn 
khá cao, 12,72 peso/kg so với chi phí tại Thái 
Lan là 8,86 peso/kg và Việt Nam là 6,22 
peso/kg. Cơ khí hóa tiến trình sản xuất lúa gạo 
và thu hoạch giữ vai trò quan trọng trong việc 
cắt giảm chi phí sản xuất lúa gạo. 

Hiện nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong lĩnh vực sản 
xuất lúa gạo của nước này thấp hơn rất nhiều 
so với Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông ấy cũng 
kêu gọi chính phủ gia tăng ngân sách dành cho 
Cơ quan Quản lý Thủy lợi Quốc gia (NIA) và 
Văn phòng Quản lý Đất và Nước. 

Ngân sách bổ sung này sẽ được NIA dùng để 
xây dựng mới hệ thống tưới tiêu quốc gia và 
sửa chữa lại các hệ thống đã cũ. 

“Chính phủ cũng nên cơ cấu lại Cơ quan Lương 
thực Quốc gia, theo hướng cơ quan hậu cần, 
chịu các trách nhiệm chính về việc duy trì tồn 
kho đệm nhằm đảm bảo nguồn cung với giá ổn 
định trong thời kì giáp hạt, và phân phối gạo đến 
các khu vực bị thiệt hại do thiên tai”, ông Dar 
cho biết thêm. 

“Cần có các chiến dịch kêu gọi sử dụng cân đối 
hơn giữa lượng phân bón hữu cơ và phân bón 
vô cơ nhằm tăng sản lượng gạo sản xuất, giảm 
tiêu thụ và lãng phí gạo, song song đó là đẩy 
mạnh các mặt hàng chủ lực khác”.

Các quốc gia khác:

Iran: Bán 74 tấn gạo sang Canada 
vào cuối tháng 10, ghi nhận lô 
hàng xuất khẩu đầu tiên kể từ cuộc 

cách mạng Hồi giáo năm 1979, theo hãng tin 
quốc gia IRNA.

Cụ thể, gạo Tarom Hashemi đã được một công 
ty tư nhân vận chuyển trong ba chuyến hàng, 
Giám đốc thương mại của tổ chức Mazandaran 
Agriculture Jihad, ông Soleiman Hatamnejad 
cho biết.

Giống lúa Tarom Hashemi có giá trị nhờ hương 
thơm và theo ông Hatamnejad, nó đã được lựa 
chọn để xuất khẩu vì giá trị dinh dưỡng và 
hương vị riêng biệt.

Trong khi khối lượng xuất khẩu của Iran là 
tương đối nhỏ so với thương mại toàn cầu thì 



Philippines: Theo tờ Philstar, Chính 
phủ Philippines đang tập trung nhiều 
hơn vào các vùng sản xuất lúa gạo 

chính nhằm đảm bảo cải thiện được tình hình 
sản xuất lúa gạo của nước này và gia tăng sức 

Iran: Bán 74 tấn gạo sang Canada 
vào cuối tháng 10, ghi nhận lô 
hàng xuất khẩu đầu tiên kể từ cuộc 

cách mạng Hồi giáo năm 1979, theo hãng tin 
quốc gia IRNA.

Cụ thể, gạo Tarom Hashemi đã được một công 
ty tư nhân vận chuyển trong ba chuyến hàng, 
Giám đốc thương mại của tổ chức Mazandaran 
Agriculture Jihad, ông Soleiman Hatamnejad 
cho biết.

Giống lúa Tarom Hashemi có giá trị nhờ hương 
thơm và theo ông Hatamnejad, nó đã được lựa 
chọn để xuất khẩu vì giá trị dinh dưỡng và 
hương vị riêng biệt.

Trong khi khối lượng xuất khẩu của Iran là 
tương đối nhỏ so với thương mại toàn cầu thì 
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đây là một hướng đi quan trọng trong chương 
trình an ninh lương thực trong dài hạn của Iran.

tháng 10 năm 2018

Indonesia: Ngày 23/10, Phó Tổng 
thống Indonesia, ông Jusuf Kalla 
cho biết Chính phủ Indonesia sẽ 

không thực hiện chính sách nhập khẩu gạo 
do lượng gạo tồn kho dự trữ tại Cơ quan Hậu 
cần Quốc gia, Bulog, vẫn đảm bảo.

“Chúng tôi không có kế hoạch nhập khẩu trong 
thời gian này, do chưa có dấu hiệu nào cho thấy 
Indonesia cần phải nhập khẩu gạo. Gạo dự trữ 
trong kho của Bulog hiện nay đã lên mức kỷ lục 
2,2 triệu tấn, và giá gạo bán lẻ vẫn ổn định”, ông 
ấy cho biết vào hôm thứ Hai, 22/10 vừa qua. 

Trả lời báo chí sau khi chủ trì cuộc họp nội bộ 
thảo luận về vấn đề cải tiến phương pháp tính 
toán sản lượng lúa, ông Jusuf Kalla cho biết 
một trong những điều kiện cho phép nhập khẩu 

Malaysia: Chính phủ đang xem 
xét giảm khoảng 30% độc quyền 
cung cấp gạo tại nước này của 

Padiberas Nasional Bhd (Bernas) để cho 
phép các công ty khác tham gia thị trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Datuk Salahuddin 
Ayub cho biết đây là một trong những đề xuất 
để Bernas “hạ cánh”, kết thúc độc quyền vào 
năm 2021, khi đó sẽ không còn độc quyền nữa.

b. Tiêu thụ

USDA dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu 
2018 tăng 6 triệu tấn lên 488,5 triệu tấn, 
chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu từ Ấn 
Độ, Nhật Bản và Myanmar tăng.

Trong khi đó FAO giữ nguyên dự báo lượng tiêu 
thụ gạo năm 2018 ở mức 509,2 triệu tấn, giảm 
1,1% so với năm trước.

Theo FAO, nhu cầu nhập khẩu gạo của các 
nước Châu Phi, Châu Mỹ La tinh và Caribe sẽ 
giảm xuống trong năm 2018. 

Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu của một số nước 
Châu Á như Indonesia và Philippines sẽ ở mức 
tốt do các nước này cần bù đắp lượng gạo dự 
trữ trong nước và kiếm chế đà tăng giá gạo trên 
thị trường nội địa.

Philippines: Cơ quan Lương thực 
Quốc gia Philippines (NFA) cho 
biết sẽ mở một phiên thầu quốc 

tế để mua tới 500.000 tấn gạo, các thương 
nhân châu Âu cho biết hôm 1/11.

Các mức giá bỏ thầu sẽ được tiếp nhận vào 
ngày 20/11, các thương nhân này nói thêm.

Gạo có thể được lấy từ bất kì nguồn gốc nào và 
có thể đến từ các nhà cung cấp nhà nước hoặc 
tư nhân.

Phiên đấu thầu tìm kiếm gạo trắng hạt dài 25% 
tấm, các thương nhân cho biết.

Khoảng 250.000 tấn được tìm kiếm để chuyển 
đến Philippines vào ngày 31/12 và 250.000 tấn 
dự kiến cập cảng vào ngày 31/1/2019. Các lô 
hàng sẽ được dỡ tại một số cảng khác nhau.

Ngày 9/10, Tổng thống Rodrigo Duterte đã 
bãi bỏ các hạn chế nhập khẩu gạo 20 năm 
tuổi nhằm chống lại việc giá leo thang bằng 
cách tăng nguồn cung trong nước. Giá gạo 
tăng đã góp phần khiến lạm phát leo thang tại 
quốc gia này.

Một phiên thầu mới đã được dự kiến phát hành 
sau khi Philippines chỉ mua 47.000 tấn gạo 
trong một phiên thầu diễn ra vào ngày 18/10, 
thấp hơn mức dự kiến là nhập khẩu 250.000 
tấn, vì giá chào thầu cao.

gạo là khi tồn kho của Bulog xuống dưới mức 1 
triệu tấn. 

Điều kiện thứ hai là giá gạo bán lẻ, trường hợp 
tăng 10% từ mức giá trần mà chính phủ đã đưa 
ra trước đó, do đó theo ông, càng không có lý 
do gì mà Indonesia cần phải nhập khẩu trong 
thời gian này. 

Ông này cũng cho biết mục tiêu sản xuất lúa 
gạo năm nay của nước này do Bộ Nông nghiệp 
đưa ra là 80 triệu tấn gạo xay xát. 

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia 
(BPS), bằng việc áp dụng phương pháp mới 
vào tính toán sản lượng lúa sản xuất thì sản 
lượng gạo xay xát trong năm nay của nước này 
chỉ vào khoảng 56,54 triệu tấn. 

“Với con số 56,54 triệu tấn này, chúng ta vẫn 
còn một lượng thặng dư. Cho nên nếu chúng ta 
đang hướng đến mục tiêu 80 triệu tấn lúa sản 
xuất trong nước mà vẫn tiếp tục cho phép nhập 
khẩu thì quả thật là không hợp lý”, ông Jusuf 
Kalla cho biết thêm.
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Bangladesh: Nước láng giềng của 
Ấn Độ là Bangladesh cũng tăng 
cường thu mua lúa trong nước sau 

khi sản lượng hồi phục. Cho đến nay Chính 
phủ đã thu mua khoảng 1,4 triệu tấn.

tháng 10 năm 2018
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chính nhằm đảm bảo cải thiện được tình hình 
sản xuất lúa gạo của nước này và gia tăng sức 

Indonesia: Ngày 23/10, Phó Tổng 
thống Indonesia, ông Jusuf Kalla 
cho biết Chính phủ Indonesia sẽ 

không thực hiện chính sách nhập khẩu gạo 
do lượng gạo tồn kho dự trữ tại Cơ quan Hậu 
cần Quốc gia, Bulog, vẫn đảm bảo.

“Chúng tôi không có kế hoạch nhập khẩu trong 
thời gian này, do chưa có dấu hiệu nào cho thấy 
Indonesia cần phải nhập khẩu gạo. Gạo dự trữ 
trong kho của Bulog hiện nay đã lên mức kỷ lục 
2,2 triệu tấn, và giá gạo bán lẻ vẫn ổn định”, ông 
ấy cho biết vào hôm thứ Hai, 22/10 vừa qua. 

Trả lời báo chí sau khi chủ trì cuộc họp nội bộ 
thảo luận về vấn đề cải tiến phương pháp tính 
toán sản lượng lúa, ông Jusuf Kalla cho biết 
một trong những điều kiện cho phép nhập khẩu 

gạo là khi tồn kho của Bulog xuống dưới mức 1 
triệu tấn. 

Điều kiện thứ hai là giá gạo bán lẻ, trường hợp 
tăng 10% từ mức giá trần mà chính phủ đã đưa 
ra trước đó, do đó theo ông, càng không có lý 
do gì mà Indonesia cần phải nhập khẩu trong 
thời gian này. 

Ông này cũng cho biết mục tiêu sản xuất lúa 
gạo năm nay của nước này do Bộ Nông nghiệp 
đưa ra là 80 triệu tấn gạo xay xát. 

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia 
(BPS), bằng việc áp dụng phương pháp mới 
vào tính toán sản lượng lúa sản xuất thì sản 
lượng gạo xay xát trong năm nay của nước này 
chỉ vào khoảng 56,54 triệu tấn. 

“Với con số 56,54 triệu tấn này, chúng ta vẫn 
còn một lượng thặng dư. Cho nên nếu chúng ta 
đang hướng đến mục tiêu 80 triệu tấn lúa sản 
xuất trong nước mà vẫn tiếp tục cho phép nhập 
khẩu thì quả thật là không hợp lý”, ông Jusuf 
Kalla cho biết thêm.

Nigeria: Vào cuối tháng 10, Phó 
Tổng thống Nigeria, ông Yemi 
Osinbajo, cho biết nhập khẩu gạo 

của nước này giảm 2% khi chính phủ nước 
này tăng cường kế hoạch đa dạng hóa nền 
kinh tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế 
Quốc gia diễn ra tại thủ đô Abuja vào 23/10, 
Ông Osinbajo phát biểu rằng: “Trong quá trình 
đa dạng hóa nền kinh tế, ngành nông nghiệp 
nước này đã đạt được một số thành tựu nhất 
định, với ngân sách hỗ trợ cho mảng nông 
nghiệp nước nhà tăng từ 8,8 tỉ Naira (24,3 triệu 
USD) trong năm 2015 lên 46,2 tỉ Naira (127,8 
triệu USD) trong năm 2015 và hướng đến con 
số 103,8 tỉ Naira (287,1 triệu USD) nếu tính theo 
tốc độ bình quân này”.

ông Yemi Osinbajo cho biết, bỏ qua một số bất 
lợi không đáng kể, Nigeria hoàn toàn tự tin 
trong vấn đề tự túc lương thực. Từ việc nhập 
khẩu 5 triệu USD gạo mỗi ngày, cho đến nay, 
con số này đã giảm 2%.
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Theo FAO, chỉ số giá gạo quốc tế của FAO (FAO 
All Rice Price Index) (2002 - 04 = 100) giảm 4,2 
điểm còn 218 điểm trong tháng 10, đây là 
tháng thứ 4 giảm liên tiếp trong năm.

Giá gạo giảm mạnh nhất ở gạo thơm và gạo 
Nhật do các nước ở châu Á đang vào mùa thu 
hoạch. Cụ thể, chỉ số gạo thơm  giảm 4,2% thấp 

hơn so với mức tháng 9, trong khi chỉ số gạo 
Nhật giảm 2,7%.

c. Diễn biến giá

th10 th11 th12 th1 th2 th3 th4 th5 th6 th7 th8 th9 th10 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2017 2018

Chỉ số gạo quốc tế

Chỉ số gạo Indica chất lượng cao

Chỉ số gạo Indica chất lượng thấp

Chỉ số gạo Nhật

Chỉ số gạo thơm

Bảng 2: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 2018 (Đơn vị: Triệu tấn)

Bảng 3: Tình hình giá gạo xuất khẩu qua các năm theo số liệu của FAO (Đơn vị: USD/tấn)

Chỉ số gạo chất lượng cao và thấp tiếp 
tục giữ nguyên trong tháng 10, lần lượt 
ở mức 197 điểm và 200 điểm.

tháng 10 năm 2018

Philippines: Theo tờ Philstar, Chính 
phủ Philippines đang tập trung nhiều 
hơn vào các vùng sản xuất lúa gạo 

chính nhằm đảm bảo cải thiện được tình hình 
sản xuất lúa gạo của nước này và gia tăng sức 



Ấn Độ: Trong khi đó, giá gạo 5% 
tấm tại quốc gia xuất khẩu gạo 
hàng đầu Ấn Độ đạt khoảng 361 - 

367 USD/tấn khi đạt mức thấp nhất kể từ 
tháng 1/2017.

Nguồn cung từ vụ mùa mới sẽ tăng trong vài 
tuần tới, nhưng nhu cầu cũng có thể được cải 
thiện vì xuất khẩu của Ấn Độ rẻ hơn các quốc 
gia sản xuất khác, một nhà xuất khẩu có trụ sở 
tại Kakinada phía nam bang Andhra Pradesh 
cho biết.

Theo các nhà xuất khẩu, hoạt động thu mua lúa 
gạo địa phương của chính phủ có thể hạn chế 
sự sụt giảm của giá xuất khẩu.

Chính phủ Ấn Độ đã tăng giá lúa thường trả cho 
nông dân địa phương thêm 13% so với mức 
một năm trước lên 1.750 rupee/100 kg cho vụ 
mùa mới.

Thái Lan: Giá gạo 5% tấm báo giá 
ở mức 380 - 400 USD/tấn (FOB), 
giảm từ mức 400 - 402 USD trong 

trung tuần tháng 10.

Sự suy yếu của đồng baht so với đồng USD là 
nhân tố chính đằng sau sự sụt giảm về giá trong 
tuần này, theo giới thương nhân tại Bangkok. 
Họ cho biết thêm, nhu cầu gạo Thái Lan ở nước 
ngoài vẫn giữ nguyên và thị trường cũng kì 
vọng nguồn cung bổ sung từ vụ mùa mới.

Philippines: Cơ quan Lương thực 
Quốc gia Philippines (NFA) dự 
báo giá gạo thương mại trên thị 

trường sẽ giảm 3 peso/kg trong giai đoạn 
cuối tháng 10 - tháng 12.

"Trên cả nước, xu hướng sẽ là giảm 3 peso mỗi 
kg", Giám đốc khu vực của NFA, ông Fernando 
Nuñez cho biết.

Theo ông Nuñez, dự báo dựa trên hoạt động 
thu hoạch lúa đang diễn ra tại các cánh đồng 
lúa khác nhau trên toàn quốc.

NFA cũng đã bổ sung nguồn cung gạo NFA với 
việc phân bổ 500.000 bao gạo thông qua việc 
nhập khẩu theo hình thức G2G và 980.000 bao 
gạo qua phiên đấu thầu mở (hay G2P).

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

Hiện, NFA có khoảng 977.499 bao gạo được 
lưu trữ trong kho. Nguồn cung dự kiến sẽ duy trì 
cho đến quí đầu tiên của năm 2019.

Ông Olma Bayno, nhân viên thông tin của NFA 
cho biết ngay trong tuần này, họ đã ghi nhận 
được mức giảm 1 peso của giá gạo thương mại.

Ông Nuñez cho hay Hội đồng NFA đã thông 
qua việc nhập khẩu thêm 750.000 tấn gạo trong 
quí IV năm nay, điều này có thể làm giảm giá 
gạo thương mại trên thị trường.

Gạo NFA được bán trên thị trường với giá 27 
peso/kg và 32 peos/kg.

Theo ông Nuñez, NFA mua lúa từ người nông 
dân ở mức 20,7 peos/kg.

Ông cho biết nông dân trồng lúa từ Negros 
Oriental đã bày tỏ ý định bán vụ thu hoạch 
cho NFA
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Philippines: Theo tờ Philstar, Chính 
phủ Philippines đang tập trung nhiều 
hơn vào các vùng sản xuất lúa gạo 

chính nhằm đảm bảo cải thiện được tình hình 
sản xuất lúa gạo của nước này và gia tăng sức 



Phần 2
thị trường lúa gạo
trong nước



a. Tình hình sản xuất

VỤ HÈ THU

thị trường gạo việt nam
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Theo báo cáo tháng 10 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, đối với gieo trồng lúa, 
tính đến hết tháng 10, cả nước gieo cấy được 
7,6 triệu ha lúa, giảm 62,6 nghìn ha so với cùng 
kì; thu hoạch được 6,3 triệu ha.

Theo mùa vụ, đến tháng 10, cả nước thu 
hoạch xong vụ Đông xuân, vụ Hè thu, 
đang thu hoạch vụ Mùa và gieo cấy vụ 
Thu đông (ở ĐBSCL).

Mặc dù, diện tích gieo cấy giảm nhưng năng 
suất bình quân ước đạt 59,5 tạ/ha, tăng 
khoảng 2,5 tạ/ha nên sản lượng lúa ước đạt 
gần 37,6 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với 
cùng kì năm 2017.

GIEO CẤY THU HOẠCH

7,6triệu ha 6,3triệu ha
nghìn ha62,6
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MIỀN BẮC

Gieo cấy Thu hoạch Sản lượng

2,41triệu
hecta

37 nghìn ha 74,4 nghìn tấn

2,1triệu
hecta

56,7 tạ/ha

11,9 triệu
tấn

MIỀN NAM

Gieo cấy Thu hoạch Sản lượng

5,2 triệu
hecta

25,3 nghìn ha 1,18 triệu tấn

4,2 triệu
hecta

60,9 tạ/ha

25,65 triệu
tấn

Các địa phương phía Bắc, đã gieo cấy được 
2,41 triệu ha, giảm 37 nghìn ha; thu hoạch được 
2,1 triệu ha, năng suất bình quân ước đạt 56,7 
tạ/ha; sản lượng ước đạt 11,9 triệu tấn, giảm 
74,4 nghìn tấn so với cùng kì. Trong đó, Đồng 
bằng Sông Hồng (ĐBSH) gieo trồng đạt 1,1 
triệu ha (giảm 21,5 nghìn ha); năng suất bình 
quân ước đạt 60,5 tạ/ha; sản lượng ước đạt 
5,28 triệu tấn (giảm 4,1% so với cùng kì).

Các địa phương phía Nam gieo cấy được 5,2 
triệu ha, giảm 25,3 nghìn ha; thu hoạch được 
4,2 triệu ha, năng suất ước đạt 60,9 tạ/ha, tăng 
3,0 tạ/ha; sản lượng ước đạt 25,65 triệu tấn, 
tăng 1,18 triệu tấn so với cùng kì năm trước. 
Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(BĐSCL) gieo trồng đạt 4,1 triệu ha (giảm 22,4 
nghìn ha), năng suất bình quân ước đạt 61,1 
tạ/ha (tăng 3,2 tạ/ha); sản lượng ước đạt 21,15 
triệu tấn (tăng 740 nghìn tấn).

Tính đến trung tuần tháng 9, cả nước gieo cấy 
được 2.055 nghìn ha lúa Hè thu, bằng 97,2% 
cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương 
phía Bắc đạt 174,4 nghìn ha, bằng 98,5%; các 
địa phương phía Nam đạt 1.880,6 nghìn ha, 
bằng 97,4%. 

Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn 
thành thu hoạch lúa vụ hè thu 2 Diện tích thu 
hoạch đạt 2048,2 nghìn ha lúa Hè thu, bằng 
99,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng 
ĐBSCL thu hoạch đạt 1600,1 nghìn ha, bằng 
99,3% so cùng kì năm trước. 

Năng suất lúa Hè thu cả nước năm nay ước đạt 
54,4 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ Hè thu năm 
2017; sản lượng đạt gần 11,2 triệu tấn, giảm 
47,7 nghìn tấn, trong đó vùng ĐBSCL đạt 8,8 
triệu tấn, giảm 30,5 nghìn tấn. 

Bộ Nông nghiệp cho biết, tuy năng suất có tăng 
nhẹ nhưng sản lượng chung toàn vụ giảm do 
diện tích gieo trồng giảm ở hầu hết địa phương. 
Một số địa phương có diện tích lúa hè thu giảm 
nhiều là Tiền Giang 4,1 nghìn ha; Ninh Thuận 
giảm 2,6 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 1,9 nghìn ha; 
Hà Tĩnh giảm 1,4 nghìn ha,...
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lợi thì sản lượng lúa ước tính toàn vụ đạt 5,5 
triệu tấn, tăng 238,8 nghìn tấn, bằng 104,6% so 
với chính thức năm 2017. 

Tại các địa phương phía Nam, diện tích gieo 
cấy lúa mùa ước đạt 579,8 nghìn ha, bằng 
100,1% cùng kì. Đến thời điểm báo cáo, khoảng 
78,7 nghìn ha lúa mùa các tỉnh phía Nam đã cho 
thu hoạch, bằng 98,3% cùng kỳ.

Tính đến giữa tháng 10, các tỉnh ĐBSCL đã 
xuống giống 752,3 nghìn ha, bằng 97,6% cùng 
kỳ. Diện tích gieo trồng lúa Thu đông chậm hơn 
cùng kỳ do vụ Hè thu xuống giống trễ và kéo 
dài, hơn nữa lũ năm nay về sớm và lên nhanh 
do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều diện tích 
không thể gieo trồng. 

Đến nay toàn vùng đã thu hoạch 284,6 nghìn ha, 
chiếm 38% diện tích gieo cấy và bằng 68,7% 
cùng kỳ năm trước. Nếu thời tiết từ giờ đến cuối 
vụ thuận lợi, năng suất toàn vụ ước đạt 52,8 
tạ/hạ, tăng 0,5 tạ/ha so cùng kì năm trước.

MIỀN BẮC

1.115,9 nghìn ha
98,4%

MIỀN NAM

579,8 nghìn ha
100,1%

Dự ước năng suất lúa mùa các tỉnh 
phía Nam đạt khoảng 48,8 tạ/ha, tăng 
khoảng 2,9 tạ/ha so cùng kì; sản lượng 
ước đạt 2,8 triệu tấn, tăng 201 nghìn 
tấn và bằng 107,7 % so với năm 2017.

Sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn, bằng 
92,1% cùng kỳ. Như vậy, tuy năng suất 
có tăng nhẹ nhưng sản lượng chung 
toàn vụ giảm do diện tích giảm ở hầu 
hết địa phương.

Đến nay, lúa mùa tại các địa phương 
phía Bắc đang trong giai đoạn vào chắc 
và chín, đã cho thu hoạch được 802 
nghìn ha chiếm 72% diện tích gieo cấy.
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Tính đến ngày 15/10, cả nước đã gieo cấy 
được 1.695,7 nghìn ha lúa Mùa, bằng 99% 
cùng kì năm trước, trong đó các địa phương 
phía Bắc gieo cấy 1.115,9 nghìn ha, bằng 
98,4%, các địa phương phía Nam gieo cấy 
579,8 nghìn ha, bằng 100,1%.

Diện tích gieo cấy lúa Mùa các tỉnh phía Bắc 
năm nay đạt thấp hơn năm ngoái, trong đó vùng 
ĐBSH ước đạt 525,8 nghìn ha, giảm 9,6 nghìn 
ha so với vụ mùa năm trước; các tỉnh Trung du 
và miền núi phía Bắc ước đạt 426,9 nghìn ha, 
giảm 3 nghìn ha; các tỉnh Bắc Trung Bộ ước đạt 
163,7 nghìn ha, giảm 5,5 nghìn ha. 

Diện tích lúa Mùa của các tỉnh phía Bắc giảm do 
một số nguyên nhân chính sau: 4,6 nghìn ha đất 
lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây 
dựng các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng…; 
9,7 nghìn ha chuyển sang cây trồng khác và 
nuôi trồng thủy sản; còn lại không sản xuất do 
khó khăn trong khâu tưới tiêu, thiếu lao động và 
do bị ngập úng, sạt lở.

Do thời tiết vụ mùa năm nay thuận lợi hơn nên 
ước năng suất đạt khoảng 49,5 tạ/ha, tăng 
khoảng 3,3 tạ/ha so cùng kỳ. Nếu từ nay đến khi 
kết thúc mùa vụ không có những diễn biến bất 

Tình hình gieo cấy lúa Mùa ở hai miền

VỤ MÙA
VỤ THU ĐÔNG
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Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 
ước đạt 264 nghìn tấn với giá trị đạt 
136 triệu USD, đưa khối lượng xuất 
khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2018 ước 
đạt 5,2 triệu tấn và 2,6 tỉ USD, tăng 1,7% 
về khối lượng và tăng 14,1% về giá trị 
so với cùng kì năm 2017.

b. Xuất khẩu
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Kết quả giao hàng từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 
đạt 400 nghìn tấn, giá giao lên tàu (FOB)199,6 
triệu USD, giá bên bán (CIF) 206,2 triệu USD. 

Lũy kế xuất khẩu gạo 9 tháng đạt 4,7 triệu tấn, 
giá FOB 2,2 tỉ USD, giá CIF 2,3 tỉ USD.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 
2018 đạt 503 USD/tấn, tăng 13,7% so với 
cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, giá gạo thơm/Jasmine xuất khẩu đạt 
cao nhất 575 USD/tấn, tiếp đến là gạo 
Japonica/gạo Nhật 526 USD/tấn, gạo 5% tấm 
bình quân của Việt Nam nửa đầu tháng 
10/2018 đạt 410 USD/tấn, cao hơn của Ấn Độ 
372 USD/tấn và tương đương Thái Lan 411 
USD/tấn. 

tháng 10 năm 2018

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2016 2017
Trung Quốc 1.795.175 802.909 1.127.152 580.884 62,8 72,3 39,6 23,6
Indonesia 153.50 5.391 770.968 361.912 5.022,6 6.713,5 0,3 14,7
Philippines 494.516 196.445 654.577 298.451 132,4 151,9 9,7 12,1
Malaysia 420.302 163.559 452.628 203.936 107,7 124,7 8,1 8,3
Ghana 290.436 152.808 297.855 172.608 102,6 113,0 7,5 7,0
Iraq 68.023 33.746 210.000 120.060 308,7 355,8 1,7 4,9
Bờ Biển Ngà 202.774 89.993 171.581 100.408 84,6 111,6 4,4 4,1
Hồng Kông 42.472 21.856 64.428 36.644 151,7 167,7 1,1 1,5
Singapore 75.903 37.776 64.158 35.941 84,5 95,1 1,9 1,5
Hàn Quốc 31.528 16.349 35.376 19.457 112,2 119,0 0,8 0,8

9 tháng 2017 % 2018/2017 Thị phần (%)9 tháng 2018

Bảng 4: Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam tại các thị trường trọng điểm
                (Nguồn: Bộ Nông nghiệp - Đơn vị: lượng: tấn; giá trị: 1.000 USD)

Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu 
gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu 
năm 2018 với thị phần 23,6%. 

Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 9 
tháng đầu năm 2018 đạt 1,13 triệu tấn và 580,9 
triệu USD, giảm 37,2% về khối lượng và giảm 
27,7% về giá trị so với cùng kì năm 2017. 

9 tháng, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo 
tăng mạnh là Indonesia (gấp 67 lần), Irắc (gấp 
3,6 lần), Hồng Kông (tăng 67,7%), Philippines 
(tăng 51,9%) và Malaysia (tăng 24,7%).

gạo thơm/Jasmine xuất khẩu 575

526gạo Japonica/gạo Nhật

410gạo 5% tấm Việt Nam

372gạo 5% tấm Ấn Độ

411gạo 5% tấm Thái Lan

Biểu đồ 3: Giá một số loại gạo trên thị trường thế giới tháng 10
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Về chủng loại gạo xuất khẩu, gạo trắng vẫn 
chiếm tỉ trọng lớn nhất (58% về lượng và 55% 
về giá trị), tiếp theo là gạo thơm/gạo Jasmine 
(chiếm 24% về lượng và 28% về giá trị) và gạo 
nếp (chiếm 13% về lượng và 12% về giá trị).

Đáng chú ý là cơ cấu, chủng loại gạo xuất khẩu 
đã chuyển dịch tích cực, tăng dần gạo thơm, 
gạo nếp, gạo trắng chất lượng trung bình và 
cao; giảm dần gạo trắng chất lượng thấp. Hiện 
gạo trắng chất lượng thấp chỉ còn chiếm tỷ 
trọng khoảng 2% tổng lượng gạo xuất 
khẩu.

Thị trường xuất khẩu gạo thơm và gạo 
Jasmine lớn nhất vẫn là Trung Quốc, chiếm 
25% tổng kim ngạch xuất khẩu loại gạo này; 
Ghana là thị trường lớn thứ 2 với 21% thị phần. 
Thị trường gạo nếp, Trung Quốc tiếp tục là thị 
trường chủ lực của Việt Nam, chiếm 80% tổng 
kim ngạch xuất khẩu gạo nếp.

Ngày 18/10 vừa qua, Phillipines đã đóng thầu 
(250.000 tấn) chỉ mua 47.000 tấn gạo; trong đó 
có 28.000 tấn từ Việt Nam. 

Cũng trong ngày 18/10, Ai Cập đã mở phiên 
đấu thầu nhập khẩu 25.000 tấn gạo đầu tiên 
trong năm 2018. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội 

tháng 10 năm 2018

nghị Gạo thế giới lần thứ 10 đã có nhiều đơn 
hàng xuất khẩu được ký kết, như đơn hàng trị 
giá 2,5 triệu USD của Tổng Công ty Thương mại 
Hà Nội (Hapro) với khách hàng Mỹ và Malaysia.

Tháng 10/2018, thu hoạch vụ Hè Thu đã kết 
thúc và một số địa phương bắt đầu thu hoạch 
vụ Thu Đông. 

Giá lúa Thu Đông tại khu vực ĐBSCL tăng nhẹ 
trong bối cảnh nguồn cung hạn hẹp. 

Tại Vĩnh Long, lúa Thu Đông giống IR50404 
tăng 200 đồng/kg từ 5.100 đồng/kg lên mức 
5.300 đồng/kg; lúa khô IR50404 ở mức 5.900 
đồng/kg; gạo IR50404 ở mức 10.000 đồng/kg. 

Tại Bạc Liêu, giá lúa khô OM 5451 bán buôn 
của Công ty Lương thực tỉnh ở mức 6.200 – 
6.300 đồng/kg. 

Tại An Giang, gạo tẻ IR50404 ổn định mức 
10.000 đồng/kg; gạo chất lượng cao ở mức 
12.500 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine 
14.000 đồng/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 ổn định ở mức 
5.800 – 5.900 đồng/kg; lúa OM 4218 ở mức 
6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 6976 ở mức 
6.300 - 6.400 đ/kg; lúa Jasmine ở mức 7.000 – 
7.200 đồng/kg.

55%
28%

12%

5%

Gạo trắng Gạo Jasmine và gạo thơm

Gạo nếp Khác

Biểu đồ 4: Giá trị xuất khẩu một số loại gạo của Việt Nam

c. Diễn biến giá



Tên mặt hàng Tiền
Giang

Long
An

Đồng
Tháp

Cần
Thơ

An
Giang

Bạc
Liêu

Kiên
Giang

Giá
cao nhất Giá BQ

Lúa tươi tại ruộng

Lúa khô/ ướt tại kho

Gạo nguyên liệu

Phụ phẩm

Gạo TPXK không bao tại mạn

Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL tại ngày 30/10 (Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: đồng)
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Tại Thái Bình, giá gạo tám xoan ngày 31/10 ở 
mức 18.000 đồng/kg; Gạo Bắc thơm 17.000 
đồng/kg; Gạo nếp thơm 25.000 đồng/kg;Gạo Q 
13.000 đồng/kg....

Tại hội thảo "Sản xuất và xuất khẩu gạo Việt 
Nam trong giai đoạn mới đây, ông Vivek 
Sharma, Phó chủ tịch phụ trách thị trường Đông 
Nam Á, Tập đoàn Phoenix Global cho biết, giá 
gạo của Việt Nam đang ở mức khá cao, chỉ 
đứng sau Mỹ. Do vậy, giá gạo Việt Nam 
đang gây khó khăn cho các nguồn cung 
khác trên thế giới. 

Hiện nhu cầu gạo trắng Việt Nam tại các thị 
trường truyền thống rất lớn. Hy vọng ở mùa vụ 
sau, nguồn cung gạo trắng của Việt Nam sẽ 
tăng lên.

Một điều cần chú ý là, hiện giống gạo Hamonika 
đang được giá nên người dân đang trồng nhiều 
nhưng nhu cầu loại gạo này không nhiều nên có 
thể sẽ ảnh hưởng đến giá gạo Việt Nam và cần 
có hướng điều chỉnh.

thị trường gạo việt nam
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Bảng 6: Giá lúa gạo tại Sóc Trăng (Nguồn: Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Đơn vị: đồng)

Tên mặt hàng Đơn vị tính
Giá mua của

thương lái
(đồng)

Giá bán
tại vựa
(đồng)

Giá (+)(-)
so với

tuần trước
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Phần 3
dự báo



Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu gạo 
thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn 
khi phải cạnh tranh gay gắt với các sản 
phẩm gạo Thái Lan, Campuchia…

Ở các thị trường xuất khẩu, việc gạo 
nếp bị áp thuế đến 50% khi xuất khẩu 
vào thị trường Trung Quốc dẫn đến khó 
khăn trong việc tiếp cận thị trường.

dự báo
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự 
báo, thị trường lúa gạo trong nước tháng 11, 12 
tiếp tục khởi sắc do nhu cầu nhập khẩu gạo của 
các nước như Philippines và Indonesia tăng để 
bù đắp sản lượng thiệt hại do thiên tai và nhu 
cầu tiêu thụ tăng vào các tháng cuối năm.

Tình hình xuất khẩu gạo cũng được dự báo sẽ 
có nhiều thuận lợi khi Chính phủ thông qua Nghị 
định 107/2018/NĐ-CP về xuất khẩu gạo. 

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp xuất 
khẩu gạo, với sự thay đổi trong cơ chế, chính 
sách, đặc biệt là việc cắt giảm nhiều thủ tục 
hành chính của Nghị định 107 sẽ tạo cho doang 
nghiệp sự hứng khởi khi tham gia vào thị 
trường xuất khẩu gạo chất lượng cao, ổn định. 

Cánh cửa xuất khẩu rộng mở, doanh nghiệp sẽ 
yên tâm và đầu tư hơn cho vùng nguyên liệu của 
mình. Những người tham gia thị trường, ngay cả 
nông dân cũng sẽ phải thay đổi nhận thức, tư 
duy trong trồng lúa và xuất khẩu gạo theo hướng 
gắn bó hơn với các doanh nghiệp, sản xuất ra thị 

trường các sản phẩm có chất lượng, bảo đảm 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… để cung ứng 
cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo sang Indonesia trong những 
tháng cuối năm 2018 cũng được dự báo 
chững lại khi Chính phủ Indonesia vừa hủy 
quyết định nhập khẩu 600.000 tấn gạo, sau khi 
Bộ Nông nghiệp nước này dự báo sản lượng 
gạo năm nay đạt 83 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn 
so với năm ngoái

tháng 10 năm 2018



Phần 4
chính sách



Tại hội thảo "Sản xuất và xuất khẩu gạo Việt 
Nam trong giai đoạn mới” ngày 2/11, ông Đỗ Hà 
Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Intimex, cho biết 
hiện trong 150 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của 
Việt Nam, chỉ có 40% doanh nghiệp có lượng 
xuất khẩu sản lượng lớn.

Khi ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP thì 
các doanh nghiệp có cơ hội tham gia nhiều hơn 
vào ngành gạo, không còn riêng các doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh gạo mà sẽ có nhiều 
doanh nghiệp khác tham gia. Nhưng khi có 
nhiều doanh nghiệp thì sẽ cạnh tranh. Dù khi đó, 
sẽ không tránh có doanh nghiệp sẽ bỏ giá thấp.

Năm ngoái, khi đấu thầu gói hợp đồng gạo của 
Chính phủ Philippines, nhờ sự liên kết của các 
doanh nghiệp Việt mà đã đạt được kết quả khả 
quan. Điều này cho thấy tính quan trọng của sự 
liên kết.

Trước đây, các doanh nghiệp phải đăng ký định 
mức với Hiệp hội, cách này cũng có hướng tốt 
là Hiệp hội nắm được giá cả, thị trường sẽ hỗ 
trợ doanh nghiệp trực tiếp, nhưng việc đưa ra 
mức giá sàn cũng làm doanh nghiệp khó khăn.

chính sách
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a. Chính sách các nước

b. Chính sách trong nước

Philippines: Mới đây, Thư ký Nông 
nghiệp Philippines Emmanuel Pinol 
phát biểu rằng: “ Không còn 

thương hiệu gạo hào nhoáng nào nữa”. Ông 
Pinol cũng thông báo rằng việc chuẩn hóa các 
nhãn hiệu gạo như gạo xát thường, gạo xát kỹ, 
gạo cao cấp và gạo đặc sản, sẽ giúp có sự 
phân biệt rõ ràng giữa gạo nhập khẩu và gạo 
Philippines.

“Việc sử dụng các tên thương hiệu hào nhoáng 
như Mindoro Dinorado’, ‘Super Angelica, Yummy 
Rice và Double Diamond sẽ bị cấm để chấm dứt 
tình trạng gian lận và giả mạo nhãn hiệu trong 
hoạt động marketing gạo”, ông cảnh báo. 

Sau khi các hướng dẫn được ban hành, Cơ 
quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) và Bộ Công 
thương Philippines (DTI), được hỗ trợ bởi Cảnh 
sát Quốc gia Philippines (PNP) sẽ có các hoạt 
động kiểm tra thị trường định kì để đảm bảo 
tuân thủ quy định giá trần. Những trường hợp vi 
phạm có thể đối mặt với các hình phát lên tới 4 
năm tù và bị phạt lên tới 18.500 USD, bao gồm 
việc tước bỏ các giấy phép NFA”.

Với các giá gạo mới, gạo chế biến kỹ nhập khẩu 
sẽ có giá không cao hơn 0,73 USD/kg, gạo 
nhập khẩu cao cấp (Pakistan, Ấn Độ, Trung 
Quốc) có giá không quá 0,74 USD/kg, gạo cao 
cấp nhập khẩu (Thái Lan, Việt Nam) không quá 
0,8 USD/kg. 

Đối với các giống gạo nội địa, giá gạo xát 
thường nội địa sẽ có giá trần là 0,73 USD/kg, 
giá gạo nội địa xát kỹ không quá 0,82 USD/kg 
và giá gạo cao cấp nội địa không quá 0,87 

USD/kg. Chính sách giá trần sẽ không áp dụng 
cho các giống gạo đặc sản.

Hiện nay, chính sách giá trần chỉ áp dụng cho 
khu vực trung tâm Manila và ngoại ô, bao gồm 
các thành phố và thị trấn nằm trong khu vực 
Manila mở rộng. 

Chính sách giá trần cho siêu thị và khu vực sẽ 
sớm được thảo luận với các tác nhân ngành. 
Chính sách giá trần đối với gạo ban đầu quy 
định có hiệu lực từ ngày 23/10. 

Trong cùng ngày, ông Pinol thông báo rằng ngày 
dự kiến có hiệu lực sẽ dời sang ngày 27/10 do 
các tác nhân trong ngành gạo yêu cầu cần thêm 
3 ngày để thông báo tới các cửa hàng bán lẻ.
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Được biết, Nghị định 107 quy định về kinh 
doanh xuất khẩu gạo sẽ có hiệu lực từ tháng 
10, thay thế cho Nghị định 109/2010/NĐ-CP. 

tháng 10 năm 2018

Giờ đây, thực hiện theo Nghị định 107 
thì các doanh nghiệp phải chủ động 
hơn, bởi tính cạnh tranh đã tăng cao. 
Các doanh nghiệp phải có năng lực và 
khả năng đàm phán như vậy mới đảm 
bảo lợi ích cho nông dân.

Theo đó, thương nhân được thành lập, đăng ký 
kinh doanh theo quy định của pháp luật được 
kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều 
kiện: Có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa 
thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành theo quy định 
của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Có ít 
nhất một cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến 
thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, 
chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật



Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất gạo của Thái Lan
Biểu đồ 2: Sản lượng sản xuất gạo của Ấn Độ
Biểu đồ 3: Giá một số loại gạo trên thị trường thế giới tháng 10
Biểu đồ 4: Giá trị xuất khẩu một số loại gạo của Việt Nam

Bảng 1: Dự báo sản lượng sản xuất gạo toàn cầu
Bảng 2: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 2018
Bảng 3: Tình hình giá gạo xuất khẩu qua các năm theo số liệu của FAO
Bảng 4: Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam tại các thị trường trọng điểm
Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL tại ngày 30/10
Bảng 6: Giá lúa gạo tại Sóc Trăng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Hiệp hội lương thực Việt Nam
Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS

Bộ Thương mại Iraq
Reuters
Businessmirror
Cơ quan Thống kê Philippines
Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 10/2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng 
thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường gạo tháng 
10/2018” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài 
chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác 
giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn 
toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 
gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm 

phụ lục
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Địa chỉ:   Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM

Chi nhánh:   Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


