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Trong tháng 2/2019, Tổ chức Lương thực và 
Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết 
sản lượng sản xuất gạo thế giới niên độ 
2018/2019 đạt 514,9 triệu tấn, tăng nhẹ so với 
năm trước. Nguyên nhân là sản lượng sản xuất 
gạo ở Nigeria tăng mạnh.

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 

1.1. Tình hình sản xuất

tháng 2 năm 2019

sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 2 niên độ 
2018/2019 tăng từ 491,1 triệu tấn trong tháng 1 
lên 495,9 triệu tấn và giảm 0,16% so với năm 
trước.
 
Bên cạnh đó, Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 
cũng nâng sản lượng sản xuất gạo dự báo niên 
độ 2018/2019 từ 488,3 tấn lên 494,8 triệu tấn, 
giảm 0,16 % so với niên độ 2017/2018. 

Cung cầu gạo thế giới của USDA niên vụ 2018/19 trong tháng 2

Thị trường Dự trữ
đầu vụ

Cung
Sản

lượng
Nhập
khẩu

Xuất
khẩu

Dự trữ
cuối vụ

Nội địa
Tiêu thụ

Thế giới 162,02
0,93

161,09

28,35

Mỹ
Các thị trường 
còn lại

Thị trường xuất 
khẩu chủ yếu

Ấn Độ
Pakistan
Thái Lan

Brazil
EU-27
Indonesia
Nigeria
Philippines
Trung 
Đông

Burma
Trung Mỹ
và Caribê

Trung
Quốc

Ai Cập
Nhật Bản
Mexico
Hàn Quốc

Thị trường khác

Việt Nam
Thị trường nhập
khẩu chủ yếu

22,6
1,32
3,18
1,25

10,38

495,87
7,12

488,75

168,17

45,23
0,91

44,33

0,65

490,27
4,29

485,98

135,95

47,72
3,18

44,55

33,75

167,62
1,5

166,13

27,47

111 0
0

0,25
0,4
14

100
3,25
10,5
22,2

79,42

12,5
4,25

10
7

1,29

21,1
1,22
3,63
1,52

10,84

7,4
20,7

29,07
67,18

0,31
1,14
4,11

1,3
2,29
0,76

7,75
1,99
37,3
4,79

12,15
1,74

0,85
2

0,8
2,2
2,3

4

7,75
3,75
38,1

7,2
13,65

5,78

0,85
0,35

0
0
0
0

0,31
1,04
4,11
1,09
3,09
0,72

0,86 13,12 0,01
1,86

10,2
3,47

143,79

2,8
0,04

2,2

0,99
0,68

116

0,62

109

1,7

148,49 4,5

0,4
0,69
0,88
0,41

4,1
8,6

0,94
4,67

0,02
0,07
0,09
0,05

0,64
1,88
0,22
0,76

2,8
7,7

0,18
3,87

1,56
2,17

0,2
1,21

Nguồn: USDA - Đơn vị: Triệu tấn



tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

vietnambiz.vn TRANG 6

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan còn 383 – 398 
USD/tấn/FOB Bangkok từ 383 – 405 USD/tấn 
vào cuối tháng 1. Do nguồn cung gạo mới của 
Thái Lan tăng khiến giá gạo thấp hơn trong khi 
nhu cầu không đổi.

"Các nhà xuất khẩu đang bán gạo với giá thấp 

tháng 2 năm 2019

Thái Lan: Theo Reuters, trong tháng 
2, xuất khẩu gạo của Thái Lan bị ảnh 
hưởng mạnh do nhu cầu ảm đạm 

trong các thỏa thuận mới với nước ngoài, trong 
khi vụ thu hoạch đang vào cao điểm và baht 
tăng mạnh gây thêm áp lực lên thị trường Thái 
Lan. 

Myanmar: Vào cuối tháng 2, 
Myanmar và Trung Quốc đã thảo 
luận về việc tăng hạn ngạch xuất 

khẩu gạo sang thị trường lớn nhất thế giới, 
quan chức từ Liên đoàn Gạo Myanmar cho biết.

Thailand Rice (milled) Exports (ITY)
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hơn nhưng không có giao dịch lớn tại thời 
điểm này để có thể gây tác động đến giá", 
thương nhân tại Bangkok cho biết.

Trong khi các nhà xuất khẩu vẫn mong chờ 
các giao dịch lớn từ Philippines, đồng nội tệ 
tăng so với USD đã khiến xuất khẩu gạo của 
Thái Lan trở nên kém cạnh tranh hơn, các 
thương nhân cho biết.

"Nguồn cung mới làm giá giảm nhưng baht 
Thái mạnh và thiếu nhu cầu vẫn là hai yếu tố 
đáng lo ngại đối với các nhà xuất khẩu", 
thương nhân gạo tại Bangkok cho biết.

 

Hạn ngạch xuất khẩu gạo hợp pháp sang thị 
trường Trung Quốc là 400.000 tấn, theo vị quan 
chức này.
 
Năm 2016, Trung Quốc cho phép Myanmar xuất 
khẩu 100.000 tấn gạo và các thương nhân gạo 
Miến Điện đang tìm cách tăng hạn ngạch thêm 
300.000 tấn.
 
Ông U Nay Lin Zin, thư kí chung của Liên đoàn 
Gạo Myanmar, cho biết Trung Quốc ủng hộ xuất 
khẩu gạo và gạo tấm ở khu vực biên giới và sẽ 
có hành động hợp pháp hóa thương mại biên 
giới đó. Hiện tại, Myanmar xuất khẩu gạo và gạo 
tấm sang Trung Quốc thông qua thương mại 
biên giới, nhưng hoạt động thương mại này 

không phải là chính thức và chính phủ Trung 
Quốc đánh thuế nhập khẩu nghiêm ngặt đối 
với gạo từ Miến Điện.
 
"Theo dự án Vành đai - Con đường, Trung 
Quốc đang cố gắng chính thức hóa thương 
mại với các quốc gia láng giềng. Trung Quốc 
nên giảm thuế nhập khẩu nếu muốn chính 
thức hóa thương mại. Làm như vậy sẽ chỉ 
tăng cường thương mại", ông U Nay Lin Zin 
nói.
 
Trong các cuộc hội đàm, Liên đoàn Gạo 
Myanmar và các công ty Trung Quốc cũng đã 
thảo luận về hệ thống trao đổi hàng lấy gạo 
từ Myanmar và hàng hóa từ Trung Quốc, theo 
Myanmar Times.
 
Myanmar đã xuất khẩu 1,7 triệu tấn gạo và 
gạo tấm trị giá 578 triệu USD trong giai đoạn
tháng 4 đến tháng 12/2018, theo Bộ Thương 
mại Myanmar.

Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019
(Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS, đơn vị: triệu tấn)
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Campuchia: Theo tờ Phnompenh 
Post, xuất khẩu gạo của Campuchia 
không thay đổi nhiều trong 3 năm 

qua cho đến khi ngành này phải đối mặt với 
những thách thức mới đòi hỏi chính phủ và khu 
vực tư nhân phải làm việc chăm chỉ hơn để giữ 
cho ngành công nghiệp này vững mạnh.

Thách thức tập trung vào thị trường EU khi khu 
vực này đã áp thuế đối với gạo Campuchia, 
thêm các vấn đề như chi phí sản xuất cao hơn 
và thiếu cơ sở hạ tầng.  

Nigeria: Tờ The Nation trích lời ông 
Roy-Macauley, Tổng giám đốc Trung 
tâm Gạo Châu Phi, rằng Nigeria đã 

trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất châu lục 
với 4 triệu tấn mỗi năm.

Ông lưu ý mặc dù Ai Cập ban đầu sản xuất 4,3 
tấn mỗi năm, việc giảm sản lượng gần 40% 
trong năm 2019 là do quyết định của chính phủ 
Ai Cập nhằm hạn chế canh tác để bảo tồn tài 
nguyên nước.

Theo ông, trồng lúa ở Ai Cập cần 1,8 tỉ m3 
nước để bốc hơi, thoát hơi nước và tưới tiêu 
mỗi năm, trong khi châu Phi sản xuất trung bình 
14,6 triệu tấn gạo thô mỗi năm.

Khoảng 52% được xuất khẩu bằng đường biển, 
phần còn lại được bán tại biên giới với Trung 
Quốc. Với mức đó, xuất khẩu gạo đã giảm hơn 
1/3 từ 2,5 triệu tấn trị giá 780 triệu USD trong 
cùng kì năm trước đó. Nguyên nhân chính là 
nhu cầu từ Trung Quốc giảm.

Bộ Thương mại và Liên đoàn Gạo 
Myanmar đang xây dựng kế hoạch 
hành động để tăng xuất khẩu gạo. Kế 
hoạch gồm những cải thiện trong sản 
xuất, chất lượng, thông tin thị trường, 
nghiên cứu và kết nối với các thị 
trường mới. 

Tuy nhiên, những người trong ngành cho biết 
năm 2019 khối lượng xuất khẩu gạo vẫn ổn định 
do các hạn ngạch mới từ Trung Quốc và Việt 
Nam. 

Ngày 19/2, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của 
Công ty Gạo Amru Rice (Campuchia), cho biết 
khối lượng xuất khẩu của Campuchia không 
tăng cao do tập trung vào gạo cao cấp hoặc gạo 
thơm trong vòng 3 - 4 năm qua. 

Đề cập đến hạn ngạch mà Trung Quốc thêm 
100.000 tấn, đại diện Amru Rice cho biết xuất 
khẩu gạo Campuchia sẽ không bị ảnh hưởng. 
Năm nay, Campuchia có thể duy trì khối lượng 
xuất khẩu tương tự như năm ngoái vì Trung 
Quốc đã đồng ý mua thêm gạo.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách 
Chan Sophal cho biết Campuchia đã bỏ lỡ mục 
tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn kể từ năm 2015, xuất 
khẩu gạo của nước này chỉ đạt khoảng 600.000 
tấn. Chi phí sản xuất cao hơn và thiếu các cơ sở 
hạ tầng của ngành đang làm hạn chế khả năng 

cạnh tranh.

Bên cạnh đó cuối tháng 2, Thủ tướng nước này 
đã yêu cầu chính quyền địa phương khuyến 
khích nông dân nên trồng lúa mùa khô một vụ 
do tình trạng khô hạn và thiếu nước trong năm 
nay.

Nói chuyện với hàng nghìn công nhân tại Trung 
tâm thương mại Chengdu Bayi ở tỉnh Kandal 
vào sáng ngày 20/2, Thủ tướng Campuachia 
cho biết theo thông tin từ Bộ Tài nguyên nước 
và Khí tượng, Campuchia sẽ đối mặt với hạn 
hán và thiếu nước trong năm nay. 

“Tôi muốn kêu gọi tất cả cơ quan chức năng 
khuyên tất cả mọi người không nên làm lúa mùa 
khô nhiều vụ. Hãy làm lúa một vụ trong năm nay 
chỉ vì chúng ta không có đủ nước”, ông nói. 

Campuchia sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi hiện 
tượng El Nino, điều này sẽ khiến nhiệt độ tăng 
lên 40 - 42o C vào tháng 4 và tháng 5.

  

Ông Roy-Macauley cho biết đã có những nỗ lực 
để tăng sản lượng gạo nói chung ở châu Phi, 
mặc dù nhiều người nghi ngờ rằng nó sẽ hạn 
chế nhập khẩu gạo khi dân số đã tăng trên khắp 
lục địa.

Ông cũng nói rằng trung tâm đã sẵn sàng hợp 
tác với Nigeria và các chính phủ khác ở châu 
Phi thông qua đào tạo người nông dân, cán bộ 
khuyến nông và xuất khẩu về thực hành canh 
tác, chăm sóc sau thu hoạch, tìm hiểu yêu cầu 
thị trường.
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"Theo kết quả của luật này, nhập khẩu gạo dự 
kiến tăng nhiều hơn từ các quốc gia thành viên 
ASEAN gần đó, với chi phí thấp và quyền tiếp 
cập ưu đãi vào Philippines", USDA cho biết.

1.2. Tình hình tiêu thụ

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ toàn 
cầu tháng 2/2019 ở mức 509,3 triệu tấn, tăng 
nhẹ so với tháng 1.

Còn USDA cho rằng, nhu cầu gạo thế giới trong 
2019 ở mức 490,3 triệu tấn, tăng 6,47 triệu tấn 
so với năm 2018, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ 
cao hơn tại Trung Quốc, Ấn Độ và Nigeria.

Philippines: Trong báo cáo tháng 2 
của USDA, nhập khẩu năm nay của 
Philippines tăng 37% so với mức 1,9 

triệu tấn năm 2018.

Trung tuần tháng 2, Đạo luật Cộng hòa 11203 
hay Luật Tự do hóa Nhập khẩu Gạo có hiệu lực, 
thay thế các hạn chế định lượng nhập khẩu gạo 
bằng thuế quan và một lần nữa đưa khối lượng 
tiếp cận tối thiểu về mức của năm 2012.

Gạo là loại lương thực chính tại Philippines và 
đạo luật, một phần, nhằm thúc đẩy nhập khẩu 
để chấm dứt tình trạng bất ổn trong nước do 
lạm phát.

"Đây là một kỷ lục chưa từng thấy kể từ khi giá 
gạo quốc tế tăng đột biến vào năm 2008 và sẽ 
khiến Philippines trở thành nhà nhập khẩu lớn 
thứ hai thế giới trong năm 2019", báo cáo cho 
biết thêm.

USDA đã nâng khối lượng nhập khẩu gạo trong 
năm nay từ dự báo trước đó là 2,3 triệu tấn sau 
khi các hạn chế định lượng đối với gạo được gỡ 
bỏ.

Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp 
Philippines Emmanuel Piñol cho biết khối lượng 
nhập khẩu khổng lồ chỉ là tạm thời và cuối cùng 
sẽ chậm lại.

"Chúng tôi cũng dự đoán một vụ thu hoạch bội 
thu trong năm nay. Tôi tin rằng khi thị trường có 
quá nhiều nguồn cung, dòng chảy vào của gạo 
nhập khẩu sẽ tự nhiên chậm lại", ông Piñol nói. 

"Điều này chỉ diễn ra trong thời điểm hiện tại vì 
mọi người đều hào hứng với việc nhập khẩu. Với 
giá lúa địa phương giảm xuống mức thấp nhất là 
16 peso/kg, giá gạo địa phương có thể xuống 
còn 36 peso. Điều đó sẽ khiến gạo nội địa cạnh 
tranh với gạo nhập khẩu", ông nói thêm. 

Khối lượng tiêu thụ gạo cũng đã được nâng từ 
13,65 triệu tấn lên 13,75 triệu tấn vì giá lương 
thực tăng cao buộc người Philippines không giàu 
có phải tiêu thụ nhiều gạo và ít thịt, rau hơn.

Sản lượng gạo xay xát trong năm nay ước giảm 
1% xuống 12,15 triệu tấn so với mức 12,23 triệu 
tấn trong năm 2018.

Theo USDA, diện tích trồng lúa có thể giảm nhẹ 
trong năm 2019 xuống còn 4,81 triệu ha, thấp 
hơn 1% so với 4,84 triệu ha của năm ngoái.

Philippines Rice (milled) Imports (ITY)
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Thổ Nhĩ Kỳ:  Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, năm 2018 Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 
854 nghìn tấn gạo, giảm 25%, chủ yếu giảm từ nguồn cung gạo Mỹ, hơn 246 nghìn tấn.

Vào cuối tháng 2, chính phủ nước này quyết 
định gia hạn cho phép Ủy ban Ngũ cốc Thổ Nhĩ 
Kỳ nhập khẩu 100 nghìn tấn gạo với mức thuế 
0% cho đến cuối năm 2019. 

Do nhiều vấn đề như: phương pháp canh tác 
không hiệu quả, chi phí sản xuất cao và các vấn 
đề về cơ sở hạ tầng cũng như thị trường trong 
nước được bảo hộ với các sắc thuế cao làm 
cho giá gạo trong nước của Thổ Nhĩ kỳ cao hơn 
so với mặt bằng giá gạo thế giới trong nhiều 
năm qua. 

Tuy nhiên, do đồng lira nội tệ của nước này mất 
giá hơn 40% so với USD trong năm nay, làm cho 
mặt bằng giá chung của nước này hiện đang 
thấp hơn so với các thị trường khác trên thế 
giới.

Sự viện trợ này nằm trong khuôn khổ hợp tác 
hữu nghị giữa hai quốc gia và là kết quả chuyến 
viếng thăm của Tổng thống Mozambique, ông 
Filipe Nyusi đến Trung Quốc nhân Diễn đàn Hợp 
tác Trung Quốc – Mozambique tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Bắc Kinh 2018. Trong năm 2016 và 
2017, Trung Quốc cũng đã viện trợ tổng cộng 
17.000 tấn gạo cho Mozambique.

Nhập khẩu gạo của Thổ Nhĩ Kỳ từ 2013-2018 (Nguồn: VietFood) 

Mozambique: Theo hãng tin Xinhua, 
ngày 21/2, Mozambique và Trung 
Quốc đã ký kết một thỏa thuận viện 

trợ 5.700 tấn gạo cho Mozambique, do bị thiệt 
hại bởi thiên tai. 
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Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 
223 điểm vào tháng 2/2019, giảm 0,13% so với 
tháng 1 và thấp hơn 1,1% so với cùng kỳ năm 
trước.

Riêng chỉ số gạo Indica chất lượng gạo giảm 
mạnh từ 192 điểm trong tháng 1 xuống 189 
điểm. Chỉ số gạo Indica chất lượng thấp ở mức 
192 điểm, giảm 2% so với tháng 1.

Tốc độ giảm của chỉ số gạo toàn cầu được kìm 
hãm nhờ giá gạo Nhật tăng 4,1% nhờ hàng loạt 
các cuộc đấu thầu gạo ở châu Á được mở ra 
trong bối cảnh xuất khẩu trở nên chặt chẽ hơn 
và triển vọng sản xuất kém cho Úc do bị hạn 
hán. 

Chỉ số gạo thơm giữ nguyên ở 211 điểm sau 3 
tháng liên tiếp giảm.

2015  2016  2017  2018   2018

211    194    206    224     227     227    229    228    235    228    224    222     216    215   216    223     223      226    223      -1.1
184    180    183    201     200     199    210    212    209    199    199    197     197    194   192    192     189      200    191      -4.7
184    187    195    208     211     212    219    222    219    208    203    200     200    199   197    196     192      209    194      -7.2
263    228    232    256     257     258    255    249    271    266    258    259     247    244   249    269     272      256    271      -5.8

176    153    204    216     227     226    221    218    219    217    218    213     204    207   209    211     211      222    211      -5.2

2019

%

Jan - Feb

T2       T3         T4      T5       T6      T7      T8      T9   T10     T11     T12      T1     T2       2018      2019
2002 - 2004 = 100

Chỉ số gạo quốc tế
Chỉ số Indica chất lượng cao
Chỉ số Indica chất lượng thấp
Chỉ số giá gạo Nhật
Chỉ số giá gạo thơm

Chỉ số giá gạo tháng 2/2019 (Nguồn: FAO) 

Giá một số loại gạo trên toàn cầu (Nguồn: FAO)



Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, giá 
gạo thị trường châu Á cuối tháng 2 
không thay đổi nhiều. Kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán vẫn chi phối thị trường, 
người mua dần quay trở lại hỗ trợ các 
thị trường có mức giá cạnh tranh.
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Khối lượng vẫn còn thấp, chỉ cần nhìn lại cùng 
thời điểm năm ngoái sẽ thấy được điều đó. 
Nhiều nước xuất khẩu (Myanmar, Thái Lan, Ấn 
Độ và thậm chí cả Pakistan với khối lượng nhỏ 
hơn) bận rộn với các hợp đồng xuất khẩu gạo 
với Bangladesh và Sri Lanka.
 
Trong tuần cuối tháng 2, giá gạo Thái thấp hơn 
do đồng baht Thái yếu, giá bán sỉ cũng yếu hơn 
do mua ít, tin tức chính tập trung vào bán hàng 
sang châu Phi và nhiều người nói về sự thiếu 
cạnh tranh của Thái Lan, so với Việt Nam (đối 
với nhu cầu châu Á và gạo thơm) và so với thị 
trường Ấn Độ, Myanmar và Pakistan (đối với 
châu Phi). 

Giá gạo Hom Mali và giá gạo nếp tăng, 
nhưng nhu cầu chậm. Hiện nay sản lượng gạo 
Hom Mali ít hơn và các nhà xay xát và nhà dự 
trữ phải đối mặt với chi phí cao hơn khi mua và 
dự trữ. Vụ mùa tương tự như 2017/18, nhưng 
thiếu khối lượng bán sau triển vọng trong tháng 
11 và tháng 12/2018. 

Giá gạo Pakistan từ ổn định đến yếu hơn do 
nhu cầu ít. Giá gạo nguyên liệu giảm xuống còn 

39 PKR/kg, giảm so với 40 PKR/kg hồi trung 
tuần tháng 2. Các nguồn gốc khác cũng tạo 
cạnh tranh khốc liệt hơn trên thị trường sau khi 
bán và giao hàng sang Philippines hồi tháng 
12/2018 và tháng 1/2019.

Thị trường Ấn Độ lẫn lộn do nhu cầu yếu hơn 
dẫn đến tâm lý tiêu cực cho xuất khẩu, tuy 
nhiên, điều này không thể làm được gì nhiều 
trong bối cảnh thị trường được định hình bởi thị 
trường trong nước và tỷ giá. 

Giá gạo tấm và giá gạo đồ cấp thấp vững chắc 
do phải đảm bảo giao hàng, nhưng thị trường 
có vẻ suy yếu do thiếu nhu cầu xuất khẩu, trong 
khi nguồn cung trong nước trữ lại do các động 
thái chính trị. Ấn Độ có thể duy trì một số thị 
trường châu Phi - nhu cầu tương đối ổn định.

Giá gạo Myanmar ổn định và thị trường gạo 
cấp thấp có giá tốt nhất – gạo tấm (B12 
sortexed ở mức 275 USD/tấn và B2/3/4 
non-sortexed ở mức 263 USD/tấn và gạo 
ematha 25% ở mức 297 USD/tấn.

Gạo nếp Việt Nam giành được nhiều quan tâm, 
nhu cầu gạo trắng của châu Phi chuyển sang 
Việt Nam và Myanmar. Các nước xuất khẩu 
chào giá tốt cho thấy phục hồi xuất khẩu. Tuy 
nhiên, khối lượng xuất khẩu vào đầu năm 2019 
kém hơn so với đầu năm 2018 do nhu cầu ở 
Nam Á và Indonesia ít, dẫn đến khối lượng xuất 
khẩu thấp hơn so với năm ngoái, về phía nguồn 
cung thì vẫn đảm bảo. Lo ngại do khách hàng 
lớn chưa hiện diện.
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Giá gạo xuất khẩu của một số nước (từ 25/2-28/2)

Quốc gia Chất lượng

Thái Lan

Việt Nam

Ấn Độ

Pakistan

Mỹ

Gạo trắng 100% B
5% tấm
25% tấm
Hom Mali  92%
Gạo đồ 100% Stxd
A1 Super

5% tấm
25% tấm
Jasmine
100% tấm

5% tấm
25% tấm
Gạo đồ 5% Stxd
100% tấm Stxd

4% tấm
15% tấm (Sacked)
Gạo đồ 4% tấm
Calrose 4%

5% tấm
25% tấm
100% tấm Stxd

390 - 394
380 - 384
373 - 377

1.108 - 1.113
388 - 392
359 - 363

341 - 345
328 - 332
429 - 432
313 - 317

369 - 372
329 - 332
379 - 382
281 - 284

498 - 502
463 - 467
524 - 527
899 - 902

523 - 527
493 - 497
558 - 562
898 - 902

498 - 502
463 - 467
524 - 527
899 - 902

498 - 502
463 - 467
524 - 527
899 - 902

356 - 360
323 - 327
299 - 302

346 - 350
318 - 322
298 - 302

358 - 362
323 - 327
299 - 302

358 - 362
323 - 327
303 - 307

368 - 372
328 - 332
383 - 387
288 - 292

369 - 372
329 - 332
379 - 382
281 - 284

369 - 372
329 - 332
379 - 382
281 - 284

338 - 342
323 - 327
458 - 462
318 - 322

341 - 345
328 - 332
429 - 432
313 - 317

341 - 345
328 - 332
429 - 432
313 - 317

396 - 400
386 - 390
378 - 382

1.083 - 1.087
395 - 399
358 - 362

386 - 390
376 - 380
371 - 375

1.098 - 1.102
383 - 387
356 - 360

386 - 390
376 - 380
369 - 373

1.098 - 1.102
381 - 385
355 - 359

25-02 26-02 27-02 30-01

(Nguồn: VietFood)

Đơn vị: USD/tấn



Phần 2
thị trường lúa gạo
trong nước



Theo Tổng cục thống kê, thời tiết tháng 2 nắng 
ấm, sâu bệnh được kiểm soát tạo điều kiện 
thuận lợi cho lúa và hoa màu vụ Đông xuân phát 
triển tốt.

Tính đến trung tuần tháng 2, cả nước gieo cấy 
được 2.765,9 nghìn ha lúa đông xuân, tăng 
3,2% (tăng 86,5 nghìn ha) so với cùng kỳ năm 
trước.

Trong đó các địa phương phía Bắc đạt 781,7 
nghìn ha, tăng 8,4%; các địa phương phía Nam 
đạt 1.984,2 nghìn ha, tăng 1,3%, riêng vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.597,9 nghìn 
ha, tăng 1,9%.

Tại các tỉnh phía Bắc, bên cạnh thời tiết đầu vụ 
thuận lợi, Tết Nguyên đán năm nay đến sớm 
hơn năm 2018 nên các địa phương đã tranh thủ 
xuống giống sớm vụ đông xuân làm cho tiến độ 

2.1. Tình hình sản xuất

2.1.1 Diện tích gieo trồng

thị trường gạo việt nam
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gieo cấy đạt nhanh hơn cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, Nam Định đạt 63,8 nghìn ha, tăng 19 
nghìn ha; Hà Nội đạt 31 nghìn ha, tăng 21 nghìn 
ha; Bắc Ninh đạt 13,8 nghìn ha, tăng 10,9 nghìn 
ha. 

Hiện nay lúa đông xuân sinh trưởng và phát 
triển tốt. Tuy nhiên, dự báo nắng nóng có khả 
năng xuất hiện sớm tại phía Tây Bắc Bộ và 
Trung Bộ, do đó các địa phương cần kết thúc 
gieo cấy lúa đông xuân trong tháng 2/2019.

Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn 
thành gieo cấy lúa đông xuân, trong đó diện tích 
lúa tăng chủ yếu ở Cà Mau với 35,2 nghìn ha do 
chuyển đổi mùa vụ từ lúa mùa sang lúa đông 
xuân. Hiện nay lúa đang phát triển tốt, những trà 
lúa chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh làm 
đòng, trong đó tại Đồng bằng sông Cửu Long đã 
có 306,1 nghìn ha lúa đông xuân cho thu hoạch, 
tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2018.  
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Hà Nội

Cà Mau

Nam Định 63,8 nghìn ha
19 nghìn ha

Bắc Ninh13,8 nghìn ha
10,9 nghìn ha

31nghìn ha
19 nghìn ha

35,2 nghìn ha

MIỀN BẮC

781,7nghìn ha
8,4%

MIỀN NAM

1.984,2 nghìn ha
1,3%

ĐB SÔNG CỬU LONG

1.597,9 nghìn ha
1,9%
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2.1.2 Tình hình sâu, dịch bệnh

2.2 Xuất khẩu

Theo nguồn tin từ tintucnongnghiep, trong tuần 
đến ngày 5/3/2019 Tình hình sâu, dịch bệnh trên 
cây lúa như sau:

Bệnh đạo ôn gây hại trên trà lúa Đông Xuân và 
lúa Mùa, giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ. Lưu ý ốc 
bươu vàng trên lúa giai đoạn sạ; bệnh bạc lá, 
chuột, sâu cuốn lá nhỏ gây hại ở giai đoạn trỗ 
đến chín.

Với tình hình sâu bệnh như trên, bà con nông 
dân cần lưu ý bón phân, dùng thuốc bảo vệ thực 
vật trừ sâu hại lúa.

Theo Tổng Cục Hải quan, khối lượng gạo xuất 
khẩu tháng 2 ước đạt 399 nghìn tấn với giá trị 
đạt 169 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 
gạo 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 837 nghìn 
tấn và 364 triệu USD, tăng 1,1% về khối lượng 
nhưng giảm 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2018.

Về loại gạo xuất khẩu, giá trị xuất khẩu gạo trắng 
chiếm 64% tổng kim ngạch; gạo Jasmine và gạo 
thơm chiếm 23%; gạo nếp chiếm 9% và gạo 
Japonica, gạo giống Nhật chiếm 4%.  

Tại các tỉnh Bắc Bộ, trưởng thành sâu đục 
thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy 
nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, 
tuyến trùng rễ… gây hại cục bộ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Chuột, ốc bươu vàng, 
bệnh đạo ôn… sẽ tiếp tục phát sinh gây hại 
trên lúa mới gieo cấy.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô 
vằn, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông... 
hại cục bộ trên lúa Mùa giai đoạn ngậm sữa 
đến thu hoạch; bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá, sâu 

Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng 
mạnh là Hongkong (gấp 3,3 lần), Úc (gấp 2,4 
lần), Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (tăng 
85,5%), Gana (tăng 47,9%) và Philippines (tăng 
41,6%).

cuốn lá nhỏ... hại nhẹ trên lúa Đông Xuân 
muộn giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu 
phổ biến trưởng thành, trứng. Những khu 
vực chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu theo 
dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đèn, xuống 
giống tập trung “né rầy”. 

64%23%

9%

4%

Gạo trắng 

Gạo Jasmine và gạo thơm 

Gạo nếp 

Gạo Japonica, gạo giống Nhật 

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 

399 nghìn
tấn 169 triệu

USD

Khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu 2019

837 nghìn
tấn 364 triệu

USD

về khối lượng về giá trị 
1,1% 10,4%
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Tình hình thu mua của một số doanh nghiệp gạo 

Các thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của 
Việt Nam là Phillipines (68%), Cuba (20%). Với 
gạo Jasmine và gạo thơm, thị trường xuất khẩu 
lớn nhất Bờ Biển Ngà (21%), Ghana (14%) và 
Malaysia (11%). 

Hồng Kông là thị trường xuất khẩu gạo nếp lớn 

nhất của Việt Nam, chiếm tới 54% tổng khối 
lượng gạo nếp xuất khẩu của Việt Nam, tiếp 
theo là Trung Quốc (20%) và Phillipines (13%). 

Với gạo Japonica và gạo giống Nhật, thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Papua Quần 
đảo Solomon (15%) và Papua New Gunie (9%).

Sau Tết các doanh nghiệp chưa chủ động, hệ 
thống thương lái chưa vào cuộc mạnh mẽ. Thị 
trường lớn nhất xuất khẩu gạo của Việt Nam là 
Trung Quốc xuất hiện thách thức mới.
 
Các thị trường truyền thống như Phillipines, 
Indonesia đều đã nhập khẩu nhiều trong năm 
ngoái và hiện chưa có nhu cầu nhập khẩu thêm. 
Malaysia cũng vừa tăng 5% diện tích sản xuất 
lúa gạo với mong muốn giảm phụ thuộc vào gạo 
nhập khẩu. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính tập 
trung triển khai mua dự trữ quốc gia năm 2019 
với số lượng 80.000 tấn thóc và 200.000 tấn 
gạo. 

Thủ tướng chỉ đạo các tổng công ty lương thực 
thực hiện đúng Nghị định 157, mua dự trữ 5% 
theo quy định; và cần tiếp tục thực hiện sớm kế 
hoạch xuất khẩu cho Philippines 200.000 tấn 
gạo và xuất khẩu 100.000 tấn gạo cho Trung 
Quốc.

NHNN cũng đã chỉ đạo các ngân hàng phải làm 
việc trực tiếp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp để phối hợp, có giải pháp 
tháo gỡ cụ thể như: xem xét tăng hạn mức vay 
vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tạo điều kiện 
để thu mua kịp thời lúa gạo tại khu vực ĐBSCL 
trong thời gian tới. Đến cuối tháng 1/2019, dư nợ 
cho vay lúa gạo của toàn ngành Ngân hàng ước 
đạt khoảng 100.000 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là 
cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo với dư nợ ước 
khoảng 28.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, theo Báo Nông nghiệp Việt Nam 
chiều 22/2, tại TP HCM, Tổng Công ty Lương 
thực Miền Nam – CTCP (Vinafood 2) và Thung 
lũng Thực phẩm Nông nghiệp Công nghệ cao 
quốc gia Sơn Đông Trung Quốc (FVC) đã ký kết 
biên bản ghi nhớ xuất khẩu 100.000 tấn gạo 
sang thị trường Trung Quốc.
100.000 tấn gạo trên gồm 70.000 tấn gạo tẻ và 
30.000 tấn gạo nếp. Việc thực hiện thỏa thuận 
này dự kiến sẽ được hai bên tiến hành trong nửa 
đầu năm nay.
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2.3 Diễn biến giá

Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 2/2019 đạt 
446 USD/tấn, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 
2018. 
Philippines đứng thứ nhất về thị trường xuất 
khẩu gạo của Việt Nam với 46,7% thị phần. 
Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong tháng 2 
đạt 222,8 nghìn tấn và 91,2 triệu USD, tăng 

53,8% về khối lượng và tăng 41,6% về giá trị so 
với cùng kỳ năm 2018. 
Trong những ngày cuối tháng 2 (từ 22/2- 
28/2/2019), gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu 
sang các thị trường Singapore, Thái Lan và một 
số thị trường khác trong đó có Saudi Arabia, 
Philippines , Canada …

Chủng loại

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm
giống Long An

Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)

Kg 458 FOB

Cảng Mỹ Thới
(An Giang)

Tấn 445 FOB

Nếp 2% tấm Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)

Tấn 478 FOB

Gạo Cảng chân mây (Huế)kg 0,9 FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm
đóng bao đồng nhất 25kg/bao

Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)

Tấn 413 FOB

Nếp 10% tấm
đóng bao trong PP mới 50kg/bao

Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)

Tấn 462 FOB

Gạo thơm 5% tấm Phao DT1Tấn 501 FOB

Gạo KDM 5% tấm Phao TL09Tấn 0,5859 FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nâm 5% tấm
xuất khẩu

Phao Trường An 01Tấn 342 FOB

Tấm gạo trắng đóng đồng nhất
trong bao Jumbo 1000kg/bao

Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)

Tấn 404 FOB

Gạo KDM 100% tấm gồm
100000 bao tịnh 50kg/ bao

Phao TL09Tấn 0,388 FOB

Gạo thơm 5% tấm
đóng bao trong PP mới 50kg/bao

Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)Tấn 399 FOB

Nếp 5% tấm Cảng Cát Lái
(Hồ Chí Minh)Tấn 935 FOB

ĐVT Đơn giá
(USD) Cửa khẩu PTTT

Giá gạo xuất khẩu trong tuần (từ 22/2 -28/2/2019)
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 
biết, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) giảm trong bối cảnh thu 
hoạch vụ Đông Xuân đang vào vụ rộ, trong đó 
giá lúa tại Kiên Giang giảm mạnh nhất. 

Nguyên nhân giá lúa giảm là các thị trường nhập 
khẩu truyền thống như Trung Quốc, Philippines 
chưa mua vào. 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, tại 
Vĩnh Long, lúa tươi IR50404  ở mức 4.500 
đồng/kg, lúa khô ở mức 5.000 đồng/kg; gạo 
IR50404 ở mức 12.000 đồng/kg; gạo jasmine ở 
mức 14.000 đồng/kg. 

Tại Bạc Liêu, lúa tươi IR50404 ở mức thấp từ 

4.100 – 4.300 đồng/kg; lúa tươi các giống chất 
lượng cao giảm từ 5.100 – 5.300 đồng/kg xuống 
còn 4.700 – 4.800 đ/kg; lúa tài nguyên ở mức 
7.000 – 7.300 đồng/kg.

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 giảm 600 đồng/kg 
từ 6.000 đồng/kg xuống còn 5.400 đ/kg; lúa OM 
4218 giảm 300 đồng/kg xuống còn 5.800 – 
5.900 đ/kg; lúa OM 6976 giảm 300 đồng/kg 
xuống 5.700 – 5.800 đồng/kg; lúa Jasmine giảm 
400 đồng/kg xuống còn 6.300 – 6.500 đồng/kg. 

Tại An Giang, gạo tẻ IR50404 ở mức 9.500 
đồng/kg; gạo chất lượng cao ở mức 13.000 
đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức 
14.000 đồng/kg.
 



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
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Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL tại ngày 28/2

(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam)

Đơn vị: đồng/kg
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Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo tháng 3 sẽ 
tiếp tục gặp khó khăn do các thị trường lớn của 
Việt Nam như Philippines và Indonesia chưa có 
kế hoạch nhập khẩu năm 2019. Các doanh 
nghiệp cần tăng cường tìm kiếm cơ hội xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị 
trường khác ở khu vực Châu Phi.

Thị trường xuất khẩu gạo đang đối mặt với 
nhiều khó khăn khi các quốc gia thu mua lớn có 
xu hướng giảm nhu cầu, tiến tới tự chủ nguồn 
lương thực; trong khi đó các nước xuất khẩu 
gạo tăng cường xuất ra thị trường.

Thực tế từ ngày 10/2 đến cuối tháng 2 việc tiêu 
thụ lúa của nông dân các tỉnh ĐBSCL rất khó 
khăn do thương lái thu mua rất ít. Nếu như vụ 
Đông Xuân năm 2017 - 2018, thương lái đặt tiền 
cọc thu mua lúa của nông dân trước thời điểm 
thu hoạch trước 15 ngày, thậm chí một tháng, thì 
hiện nhiều nơi dù đang bắt đầu vào mùa thu 
hoạch song nông dân vẫn chưa bán được lúa.

Hiệp hội lương thực Việt Nam dự báo 
nhu cầu thị trường nhập khẩu yếu, 
trong khi áp lực tiêu thụ vụ lúa Đông 
Xuân 2018 - 2019 gia tăng là nguyên 
nhân chủ yếu khiến giá lúa gạo sụt 
giảm. 
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Theo Bangkokpost, ông Suthep Kongmak, Chủ tịch Hiệp hội trồng lúa tại Thái Lan, 
phát biểu vào hôm 26/2 rằng việc trì hoãn dự luật gạo là một động thái tích cực và 
hướng để thoát khỏi cục diện bế tắc hiện tại trong tiến trình phê duyệt dự luật.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết các nhà lập pháp đã quyết định tạm dừng 
dự luật để gia tăng hiểu biết của cộng đồng về các điều khoản của dự thảo luật 
mới này.

Dự luật dự kiến được xem xét trong ngày 26/2, nhưng ông Pornpetch Wichitchol-
chai, Chủ tịch NLA thông báo với các nhà lập pháp rằng dự luật đã bị rút.
Hội đồng quyết định trì hoãn vấn đề phê duyệt vô thời hạn và quốc hội sẽ quyết 
định liệu có tiếp tục xem xét dự luật này sau ngày bầu cử 24/3 nữa hay không, ông 
Kittisak cho biết.

"Khi chính phủ mới được thành lập, họ sẽ xem xét lại nó", ông Kittisak cho biết. 
"NLA sẽ không xem xét dự luật nữa bởi lo ngại sẽ châm ngòi cho những xung đột 
xã hội".

4.1 Chính sách các nước

Thái Lan:

Trong khi đó tại Philippines, hãng tin cnnphilippines cho biết, Cơ quan Lương thực 
Quốc gia Philippines (NFA) sẽ tiếp tục cung cấp gạo cho thị trường trong nước dù 
đã có hệ thống thuế nhập khẩu gạo.

Theo bà Mercedita Sombilla, Cố vấn mảng Kinh tế - Xã hội của Philippines, NFA sẽ 
tiếp tục duy trì tồn kho, nhưng chỉ sử dụng trong các trường hợp cần thiết và viện 
trợ cho thiên tai. Nguồn gạo dự trữ này của NFA dự kiến được thu mua hoàn toàn 
từ lượng lúa gạo hàng hóa sản xuất trong nước. Nếu không có vấn đề gì, lượng 
gạo dự trữ nói trên sẽ được đưa vào tiêu thụ trong nước.

Với chính sách mới vừa được thông qua, giá gạo nhập khẩu tiêu thụ nội địa tại một 
số khu vực thậm chí có thể thấp hơn so với giá gạo do NFA đề xuất. 
Hiện nay, giá gạo từ nguồn cung NFA vào khoảng 27 – 32 peso/kg. Tổng thống 
Rodrigo Duterte đã ký ban hành sắc thuế dành cho gạo nhập khẩu vào hôm 14/2 
vừa qua. 

Bộ Tài chính Philippines cho biết chính sách này sẽ được áp dụng vào ngày 5/3 tới. 
Thuế hóa gạo nhập khẩu sẽ giúp giá gạo tiêu dùng trong nước thấp hơn nhờ nhập 
khẩu gạo được nới lỏng, giúp nguồn cung gạo nội địa dồi dào hơn.
 
Theo luật này, các doanh nghiệp và thương nhân Philippines có thể nhập khẩu gạo 
từ các nguồn cung ngoài nước và chỉ chịu mức thuế nhập khẩu là 40%. Thuế thu 
được từ nguồn này sẽ dùng hỗ trợ người trồng lúa trong nước như tăng lượng 
nước tưới tiêu, dự trữ gạo và phục vụ nghiên cứu mới.

Philippines:
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Tại Campuchia, theo tờ Phnompenh Post, Campuchia vẫn phải đối mặt với những 
thách thức cạnh tranh. Nước này vẫn cần thêm thời gian để quảng bá các sản 
phẩm gạo của mình ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, ngành nông nghiệp của Cam-
puchia vẫn còn non so với các nước xuất khẩu hàng đầu. 

Dự báo xuất khẩu gạo Campuchia trong năm nay có thể không tăng vì phải trả thuế 
khi xuất khẩu gạo thơm Campuchia sang thị trường EU.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, trong khi chính phủ đang cố gắng 
thúc đẩy ngành lúa gạo bằng cách giảm các chi phí sản xuất để cải thiện khả năng 
cạnh tranh, thì ngành cũng cần phải cải thiện các cơ sở hạ tầng - đường xá và hệ 
thống thủy lợi. 

4.2 Chính sách trong nước

Campuchia:

Chiều ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp xử lý tình hình lúa gạo xuống giá ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cho biết, việc gì có lợi cho người dân thì cố gắng làm và nêu rõ, 
các biện pháp đưa ra hôm nay là biện pháp thị trường bình thường, chứ không phải phi thị trường. 

Nhà nước không can thiệp vào thị trường để bảo đảm hoạt động thị trường bình thường, theo quy 
luật giá trị. Tuy nhiên, trách nhiệm của Nhà nước là làm sao người dân có lợi ích tốt nhất trong phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật cho phép.

Để giải quyết vấn đề giá lúa thấp hơn so với cùng kỳ mặc dù người nông dân vẫn có lãi (nhưng mức 
lãi rất thấp), Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành liên quan.

Các tổng công ty lương thực thực hiện đúng Nghị định 157, mua dự trữ 5% theo quy định. Cần tiếp 
tục thực hiện sớm kế hoạch xuất khẩu cho Philippines 200.000 tấn gạo và các doanh nghiệp Trung 
Quốc cũng đã xác định mua của Việt Nam trong giai đoạn này là 100.000 tấn gạo. Do đó, sản lượng 
gạo mua của người dân là ở mức cao.

“Lúa gạo chỉ có con đường phát triển duy nhất là nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và cơ cấu lại 
sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường toàn cầu”, Thủ tướng nêu rõ.

Bộ NN&PTNT, các địa phương phải triển khai mạnh mẽ hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo để 
có gạo ngon, gạo tốt, gạo dẻo, chất lượng cao, gạo dược liệu, gạo chữa bệnh, gạo mang thương 
hiệu của Việt Nam ngày càng phổ cập.

Tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày 
26/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng, cho biết để tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp, thương lái, hợp tác xã có nguồn vốn kịp thời thu mua lúa gạo dự trữ cho người dân, 
NHNN đã chủ động chỉ đạo các ngân hàng cân đối nguồn vốn, tập trung cho vay đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vốn để doanh nghiệp thu mua lúa gạo cho nông dân. 

NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng phải làm việc trực tiếp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp để phối hợp, có giải pháp tháo gỡ cụ thể như xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân, tạo điều kiện để thu mua kịp thời lúa gạo tại khu vực ĐBSCL.
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Theo Thống đốc, để đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo thời gian tới, NHNN sẽ chỉ đạo hệ thống TCTD 
tập trung nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của thương nhân sản xuất, kinh doanh lúa gạo, 
người sản xuất lúa với thời hạn và lãi suất hợp lý theo Nghị định 55/2018, Nghị định 116/2018 và 
Nghị định 107/2018 của Chính phủ.

NHNN cũng sẽ chỉ đạo TCTD xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tăng hạn mức tín dụng, tiếp tục cho 
vay mới để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp lúa gạo.

Ngành Ngân hàng cũng sẽ đồng hành, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải 
pháp để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng trong việc giảm chi phí 
vay vốn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tiếp cận dần với các sản phẩm phái sinh tỷ 
giá, lãi suất và giá cả hàng hóa để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và rủi ro khác trong quá trình kinh doanh, 
xuất khẩu hàng hóa.

Tại tỉnh Long An, hiện vụ Đông Xuân đang vào vụ thu hoạch rộ, tuy nhiên đầu ra không ổn định.

Giá xuất khẩu liên tục giảm từ đầu năm đến nay đã làm cho các doanh nghiệp chưa mạnh dạn thu 
mua gây ảnh hưởng lớn đến giá thu mua trong nước. Từ đó, dẫn đến giá lúa, gạo trong nước và 
xuất khẩu liên tục giảm trong nhiều tuần qua.

Theo ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương Long An, để tránh tình trạng lúa rớt giá, giảm 
thu nhập người nông dân, thời gian tới tỉnh tập trung đa dạng sản xuất các mặt hàng gạo và sản 
phẩm chế biến từ gạo cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Qua đó, từng bước giảm lúa Thu 
Đông và duy trì lúa 2 vụ, chủ động thủy lợi để ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao; đồng thời, giảm 
giá thành sản xuất.

Ngoài ra, tỉnh phát triển các loại gạo an toàn, chất lượng cao, gạo hữu cơ hoặc đặc sản của vùng 
Đồng Tháp Mười như gạo Huyết rồng theo cơ cấu luân canh lúa - màu, cho các thị trường đặc biệt.

Tỉnh đang đề xuất Bộ NN&PTNT thôn công bố kịp thời danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử 
dụng trên cây trồng phù hợp với quy định của các nước nhập khẩu hàng nông sản chủ yếu của Việt 
Nam.

Tỉnh cũng đề xuất Chính phủ sớm có giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu gạo kết chặt 
chẽ tránh tranh mua, tranh bán trên thị trường nội địa, quốc tế.

Cùng với đó, thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách, chủ trương sắp tới của thị trường 
Trung Quốc nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh và xem xét không tăng lãi suất cho vay khi doanh 
nghiệp gặp khó khăn trong xuất khẩu…
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