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Phần 1
tình hình sản xuất
và tiêu thụ chung
của thế giới
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1.1. Tình hình sản xuất

Thị trường thịt heo toàn cầu vẫn bao 
trùm trong sự lo ngại về sự lây lan của 
dịch tả heo châu Phi (ASF) sau khi châu 
Á có thêm Mông Cổ và Việt Nam báo 
cáo bùng phát bệnh dịch nguy hiểm ở 

Ngoài ra, theo chuyên gia từ Rabobank, 
dịch ASF lây lan tại Trung Quốc có khả 
năng làm thay đổi thương mại thịt tại 
châu Á, ảnh hưởng tới các nhà nhập 
khẩu và xuất khẩu. 

Lượng heo trên các quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới 2018 (đơn vị: triệu con)

Mặc dù vậy, những tiến triển trong các cuộc 
đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 
mang lại hi vọng cho các nhà xuất khẩu thịt heo 
Mỹ. Hôm 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 
kêu gọi Trung Quốc gỡ bỏ thuế quan đối với thịt 
bò, thịt heo của Mỹ. 

Dữ liệu tổng hợp từ Statistics Portal cho thấy, 
trong năm 2018, Trung Quốc vẫn là nhà sản 
xuất heo và thịt heo lớn nhất thế giới, theo sau 
là Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.
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Sản lượng thịt heo toàn cầu trong 2018 theo các quốc gia (đơn vị: 1000 tấn)
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Báo cáo heo hàng quí công bố tháng 12/2018 
ước tính đến ngày 1/12/2018, tổng lượng heo 
tồn kho đạt 74,6 triệu con, tăng khoảng 2% so 
với cùng kì năm trước đó và là mức tồn kho 
lớn nhất kể từ năm 1943. Lượng heo nái tăng 
2% lên hơn 6,3 triệu con. Mặc dù đây là lượng 
heo nái tồn kho lớn nhất kể từ năm 1998, 
tốc độ tăng trưởng theo năm của đàn heo nái 
vẫn chận hơn so với quí II và quí III năm ngoái.

Ngoài ra, các nhà sản xuất dự kiến sẽ tăng đàn 
heo thêm khoảng 2% trong nử đầu năm 2019. 
Và với sự gia tăng này, lượng heo đưa ra thị 

để giết mổ được dự báo sẽ ghi nhận mức cao 
chưa từng thấy trong năm 2019. Sản lượng thịt 
heo thương mại trong năm nay ước đạt kỉ lục 
27,34 tỉ pound, tăng 4% so với năm 2018. 

Dữ liệu mới nhất từ Eurostat công bố ngày 14/2 
cho biết, sản lượng thịt heo của EU đã tăng 2% 
so với năm trước đó trong tháng 11/2018 lên 
tổng cộng 2,1 triệu tấn. 

Mỹ: theo báo cáo triển vọng nông 
nghiệp công bố ngày 22/2 của Bộ 
Nông nghiệp Mỹ (USDA), bất chấp 

doanh thu tương đối thấp, các nhà sản xuất heo 
tiếp tục tăng đàn. Sự mở cửa của hàng loạt nhà 
máy mới tại Mỹ đã tăng công suất và dự báo về 
nhu cầu mạnh mẽ để đáp ứng công suất này có 
thể đã hỗ trợ cho sự mở rộng. 

EU: Báo cáo hàng quí của 
Rabobank công bố vào tháng 
10/2018 chỉ ra nguồn cung thịt heo 

tại EU sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2019. 
Dựa trên dữ liệu đàn heo mới nhất, sản lượng 
thịt heo tại khối liên minh kinh tế dự kiến ổn định 
trong năm nay. Trong năm 2018, nguồn cung thịt 
heo tại khu vực tăng khoảng 2,5 – 3%, với sự 
sụt giảm đàn heo tại Đức được cân bằng bởi sự 
gia tăng tại Đan Mạch và Tây Ban Nha.
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Cụ thể, lượng heo giết mổ tại Anh và Wales 
trong tháng 1 tăng gần 3%, trong khi Bắc Ireland 
tăng 1,5%. Ngược lại, lượng heo giết mổ tại 
Scotland giảm dưới 1% so với cùng kì năm 
ngoái.
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Đan Mạch: Sự gia tăng của sản 
lượng được thúc đẩy từ lượng giết 
mổ nhiều hơn, tăng 2% so với năm 

ngoái lên 22,7 triệu con. Đóng góp lớn nhất 
cho sự gia tăng về sản lượng trong tháng 11 là 
Đan Mạch, với sản lượng tăng 29% (tương 
đương 32.000 tấn) so với năm ngoái lên 
141.000 tấn, theo Eurostat. 

Anh: Mặc dù vậy, bước sang tháng 
1/2019, sản lượng heo giết mổ tại 
Anh đã tăng khoảng 2,5% so với 

cùng kì 2018 lên tổng cộng 935.800 con, theo 
Cục Phát triển Nông nghiệp và Làm vườn 
(AHDB).

Ba Lan: Đáng chú ý, vì trọng lượng 
của heo giết mổ gia tăng nên sản 
lượng thịt heo tại Ba Lan tăng 2% 

(tương đương 3.700 tấn) trong tháng 11/28, 
nhưng lượng heo giết mổ thực tế giảm 1% 
(khoảng 29.000 con). Trong giai đoạn này, sản 
lượng thịt heo tại Pháp, Italy, Anh và Hà Lan đều 
ghi nhận giảm.
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ASF vẫn là dịch bệnh được cả thế giới quan 
tâm nhất hiện nay vì sự lây lan nhanh chóng, 
mức độ tàn phá khủng khiếp đối với ngành 
chăn nuôi heo và hiện chưa có vacxin phòng 
cũng như chữa bệnh.

Theo báo cáo từ Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), 
tính đến hết tháng 2, tổng cộng có 1.233 trường 
hợp chưa được dập tắt và 264 ổ dịch mới được 
phát hiện. 

Trong giai đoạn này, tổng cộng có 13 quốc gia 
mới báo cáo bùng phát hoặc vẫn đang đấu 
tranh với virus ASF. Cụ thể, 9 quốc gia tại châu 
Âu gồm Bỉ, Hungary, Bulgaria, Latvia, Moldova, 
Ba Lan, Romania, Nga và Ukraina; 3 quốc gia 
tại châu Á gồm Trung Quốc, Mông Cổ và Việt 
Nam. Tại châu Phi, dịch bệnh vẫn đang hoành 
hành tại Zimbabwe sau thông báo trước đó. 

Trong đó, 99,5% tổng thiệt hại (27.393 trong 
tổng số 27.510 con heo) được ghi nhận tại 
châu Á, với Trung Quốc thông báo tiêu hủy 
25.371 con heo, trong khi Việt Nam công bố 
thiệt hại 2.022 con heo. Toàn bộ thiệt hại tại 
châu Âu (171 con) được thông báo từ 
Romania. Còn tại châu Phi, không có trường 
hợp nào được báo cáo trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dịch tả heo cổ 
điển tại Nhật Bản cũng khiến ngành chăn nuôi 
thế giới lo ngại. Chính phủ Nhật Bản đã công bố 
7 trường hợp nhiễm dịch tả heo cổ điển, với 
hơn 100 con heo rừng có kết quả dương tính 
sau xét nghiệm và khoảng 15.000 con heo bị 
tiêu hủy.

Về tình hình dịch bệnh
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1.233 
trường hợp chưa được dập tắt

264
ổ dịch mới

Quốc gia mới báo cáo bùng phát hoặc vẫn đang đấu tranh với virus ASF
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Theo USDA, xuất khẩu thịt heo trên thế giới dự 
kiến tăng 3% trong năm nay, được thúc đẩy 
nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại châu Á và châu Mỹ 

Trong đó, EU vẫn là nhà xuất khẩu thịt heo hàng 
đầu, theo sau là Mỹ.

Trong năm 2018, xuất khẩu thịt heo của EU 
sang Trung Quốc vượt qua được mức kỉ lục xác 
lập vào 2016 là 1,46 triệu tấn hay con số báo 
cáo trong 2017, đạt 1,12 triệu tấn. Tuy nhiên, 
ngành đã có thể mở rộng xuất khẩu sang Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Mỹ.

Trong khi ngành thịt heo EU nỗ lực đa dạng hóa 
thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trong 
tăng trưởng chính. Mặc dù, thị trường đang dự 
báo về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc 

chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, theo 
đó tăng xuất khẩu từ nền kinh tế lớn nhất thế 
giới, nhưng dịch ASF khiến nhu cầu nhập khẩu 
tại quốc gia châu Á cao hơn.

Ngoài ra, với hiệp định thương mại được kí gần 
đây giữa EU và Nhật Bản, các thành viên của 
khối liên minh sẽ được hưởng lợi từ mức thuế 
quan thấp đối với một số sản phầm thịt heo, 
gồm thịt heo đông lạnh và thịt xay ướp gia vị, từ 
tháng 4/2019.

Tại Mỹ, xuất khẩu trong năm 2019 dự báo tăng 
vì giá thịt heo duy trì cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế nhưng những hạn chế thương mại hiện 
tại có thể giảm tốc độ tăng trưởng. Năm nay, 
xuất khẩu thịt heo của Mỹ ước tăng 6% so với 
năm 2018 lên 6,3 tỉ pound.

Tuy nhiên, Mỹ - cung cấp 35% thịt heo nhập 
khẩu của Nhật Bản trong năm ngoái, không có 
thỏa thuận thương mại tự do với quốc gia châu 

1.2. Tình hình xuất khẩu
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Giá thịt heo duy trì cạnh tranh sẽ tạo đà 
xuất khẩu tại hầu hết thị trường. 
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Theo trang Genesus, tính đến ngày 25/2, Hàn 
Quốc vẫn là quốc gia báo giá heo hơi cao nhất 
thế giới, đạt 1,1 USD/pound (tương đương 
72.000 đồng/kg); Việt Nam đứng thứ hai với 
mức giá trung bình đạt 49.000 đồng/kg.

Trung Quốc và Mexico lần lượt là quốc gia có 
giá heo hơi đắt thứ ba và thứ tư thế giới, ghi 
nhận ở mức 85,26 US cent/pound (gần 43.500 

 và 68,3 US cent/pound (tương đương 34.400 
đồng/kg).

Tại EU, sản lượng tăng vào giai đoạn cuối năm 
2018 đã khiến giá heo duy trì ở mức thấp, dù 
không có áp lực giảm giá đối với giá thịt heo tại 
khối đồng tiền chung châu Âu kể từ tháng 
11/2018, theo chuyên gia phân tích Tom 
Forshaw của AHDB. 

1.3. Biến động về giá
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1,1
USD/ pound

49.000
đồng/ kg

85,26
US cent/pound 68,3

US cent/pound

Source: European Commission, 2018

USA (Iowa-Minnesota)

Canada (Ontario)
Mexico City
Brazil (South Region)
Russia
China
Spain
France
United Kingdom

Vietnam
South Korea (national average)

[Weighted Avg.]

[Base Price]

45.55
132.61
28.75

3.62
94.00
12.57
1.112
1.117

137.50

49,000
3,503

USD/100 lb. carcass
CAD/100 kg carcass
MXN/kg liveweight
BRL/kg liveweight
RUB/kg liveweight
CNY/kg liveweight
EUR/kg liveweight

VND/kg liveweight
KRW/kg carcass

EUR/kg carcass
GBP/100 kg carcass

33.71
36.48
68.30
44.00
65.05
85.26
57.21
52.57
65.16

95.68
1.10$

US dollars
(Liveweight/lb.)

Giá heo hơi tính đến ngày 25/2 
(Giá địa phương tính bằng tiền nội địa)



Biểu đồ các quốc gia tiêu thụ thịt heo lớn trên thế giới năm 2019. Nguồn: OECD. Đơn vị: tấn. 

Theo dữ liệu tổng hợp từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sản lượng thịt heo tiêu thụ 
trên thế giới năm 2019 đạt 121,7 triệu tấn. Trong đó, Trung Quốc vẫn là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất, 
đạt 56,1 triệu tấn. Theo sau là EU và Mỹ với khối lượng tiêu thụ lần lượt đạt gần 21 triệu tấn và 
10,2 triệu tấn. 

1.4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu
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2018 2019 2018 2019

Các quốc gia tiêu thụ thịt heo trên thế giới năm 2019. Nguồn: OECD
BRICS là một khối gồm các nền kinh tế lớn mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. 

Đơn vị: tấn
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Về tình hình nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu 
của Mỹ dự kiến đạt 1,06 tỉ pound, giảm nhẹ so 
với năm ngoái.  Trong 2018, nhập khẩu của nền 
kinh tế lớn nhất thế giới đã giảm khoảng 5% vì 
sản lượng thịt heo nội địa tăng và giá thấp khiến 
thị trường Mỹ trở nên kém thu hút. 

Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc 
cũng nhà những nhà nhập khẩu thịt heo tiềm 
năng.

Theo ông Gianluca Avino, Giám đốc thương mại của Genus International tại Italy, các nhà sản xuất 
heo toàn cầu đã trải qua một năm đầy khó khăn trong 2018, và 2019 dự kiến là một nằm khó đoán.

Ông Duncan Wyatt, chuyên gia phân tích trưởng của AHDB nhận định Nhật Bản là một thị trường 
lớn và quan trọng đối với thịt heo, và dự kiến duy trì như vậy trong dài hạn. Nhật Bản tiêu thụ khoảng 
2,5 triệu tấn thịt heo mỗi ngày, và chỉ sản xuất khoảng một nửa lượng tiêu thụ ở trong nước.  

1.5. Dự báo, triển vọng

Nhật Bản Hàn Quốc
Mỹ 
506.397 tấn 
34,2%

Canada 
306.661 tấn

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Đức

Đan Mạch

Mỹ 
263.145 tấn 
34,9%

Canada

Chile
Mexico

Khác

Other



THỊ TRƯỜNG THỊT HEO
TRUNG QUỐC

Phần 2



vietnambiz.vn TRANG 14

, 

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC tháng 2 năm 2019

2.1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu

Trước Tết, vì tác động của diễn biến dịch bệnh 
và giá heo hơi ở mức thấp, cùng với sự sụt 
giảm chung của thị trường, hoạt động bán tháo 
của trang trại qui mô lớn khá mạnh. Những con 
heo trên 200 kg (đơn vị đo của Trung Quốc) bị 
bán tháo, dẫn đến lượng heo trên thị trường sau 
Tết giảm nhanh chóng.

Hôm 20/2, dữ liều từ Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (NN&PTNT) Trung Quốc cho 
biết đàn heo và lượng heo nái tại quốc gia này 
có thể giảm mạnh trong tháng 1. Trong đó, đàn 
heo giảm 5,7% so với tháng 12/2018 và 12,6% 
so với cùng kì năm trước; lượng heo nái giảm 
3,56% so với tháng trước đó và 14,75% so với 

của công ty Sanquan vào ngày 18/2. Điều này 
khiến giá cổ phiếu của công ty giảm tới 7,2% 
trên sàn giao dịch Thâm Quyền, theo 
Bloomberg.

Các khu vực nhiễm bệnh trước đó gồm quận 
Bích Sơn (Trùng Khánh), quận Hoàng Phố, 
thành phố Quảng Châu (Quảng Đông), huyện 
Long Lý, Nam Châu (Quý Châu), huyện Bác La, 
Huệ Châu (Quảng Đông), Duyên Bình, thành 
phố Nam Bình (Phúc Kiến), Trạch Châu (Sơn 
Tây) đã được gỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển heo, 
dữ liệu từ zhujiage cho biết.

Cùng với đó, để ủng hộ nỗ lực giải quyết dịch 
ASF tại phía đông bắc Trung Quốc, quốc gia 
này đã đồng ý thành lập một đội ngũ chuyên gia 
kết hợp với Tổ chức Thú y Thế giới (OIE).

Quyết định được đưa ra sau một năm 2018 đầy 
thách thức đối với ngành chăn nuôi heo lớn 
nhất thế giới với các báo cáo về hơn 200.000 
con heo bị tiêu hủy vì dịch bệnh gây tử vong gần 
như 100% ở heo nhiễm bệnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trung Quốc Yu 
Kangzhen và Tổng giám đốc của OIE Monique 
Eloit đã xem xét diễn biến dịch bệnh và những 
biện pháp phòng ngừa, kiểm soát được áp 
dụng kể từ khi trường hợp nhiễm virus ASF đầu 
tiên được công bố tại tỉnh Liêu Ninh vào đầu 
tháng 8/2018.

Cuộc họp đầu đầu tiên của đội ngũ chuyên gia 
có thể được tổ chức tại Trung Quốc để xác định 
các điều khoản tham chiếu và chương trình làm 

Về diễn biến dịch tả heo châu Phi, trong thời 
gian nghỉ Tết Nguyên đán và một tuần sau đó, 
chỉ có một ổ dịch tả heo châu Phi được báo cao 
tại Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Ngoài ra, virus ASF 
cũng được tìm thấy trong một vài sản phẩm 

"Trên cơ sở phòng ngừa và kiểm soát 
dịch ASF, phần lớn hộ sẽ điều chỉnh cơ 
cấu cơ cấu chăn nuôi và tăng cường bổ 
sung kịp thời. Bộ Nông nghiệp cũng sẽ 
thúc giục chính quyền địa phương tiếp 
tục thực hiện các chính sách liên quan 
đến đảm bảo cung cấp sản xuất và hoạt 
động vận chuyển heo và heo con thuận 
lợi hơn", ông Tang Wei, Vụ trưởng Vụ 
Thị trường và Công nghệ thông tin, Bộ 
NN&PTNT Trung Quốc, cho biết. 



Giá heo hơi tại Trung Quốc tăng trở lại từ trước 
Trước Tết Nguyên đán, trong đó khi vực Đông 
Bắc ghi nhận tăng 3 - 4 nhân dân tệ/kg, và còn 
tăng tới 6 nhân dân tệ/kg sau Tết. 

Mặc dù vậy, đà tăng đã có dấu hiệu chậm lại và 
kết thúc vào ngày 18/2.

Tính đến ngày 25/2, tại Nam Ninh, giá heo hơi 
vẫn ghi nhận xu hướng giảm, nhưng chưa 
chạm đáy. Giá heo hơi đã giảm từ 6,2 nhân dân 
tệ tệ/nửa kg trước Tết Nguyên đán xuống còn 
5,6 nhân dân tệ và khả năng duy trì xu hướng 
giảm dự kiến sẽ cao hơn trong tương lai gần.

Theo phân tích của hiệp hội chăn nuôi heo, đó 
cũng là một lý do quan trọng khiến trang trại (hộ 
gia đình) hiện không hoạt động và lưu thông thị 
trường giảm đáng kể.

Báo cáo chỉ ra, kể từ tháng 2 (tính đến ngày 
22/2), giá heo sống và heo phụ ở Nam Ninh đã 
giảm xuống các mức khác nhau. Trong số đó, 
giá heo trung bình thấp nhất được công ty giết 
mổ Nanning Wufeng United Food thu mua là 5,7 
nhân dân tệ, giảm 6,5% so với mức 6,1 nhân 
dân tệ trong tháng 1 và gần 20% so với 7,1 
nhân dân tệ trong cùng kì năm ngoái.
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2.2. Biến động về giá 

Nguồn: Zhujiage. Đơn vị: nhân dân tệ/kg. 

, 
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Báo cáo từ USDA cho hay, tiêu thụ thịt heo dự 
kiến tương đối ổn định trong năm 2018 và phù 
hợp với tăng trưởng sản lượng. 

Mặc dù các quan chức Trung Quốc đã công bố 
các văn bản trấn an rằng virus ASF không tác 
động tới sức khỏe con người, nhưng vẫn có 
báo cáo một số người tiêu dùng đã giảm lượng 
thịt heo tiêu thụ vì lo ngại an toàn thực phẩm, 
một hiện tượng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với 
thịt gà và các sản phẩm protein khác.

Với thuế quan trả đũa đối với thịt heo Mỹ vẫn còn hiệu lực, dù các đàm phán song phương đang có 
tiến triển tích cực, nguồn cung chính cho nền kinh tế thứ hai thế giới trong năm 2019 đến từ EU, 
Brazil và Canada.

Nguồn cung thịt heo của Trung Quốc trong năm 2018. Nguồn: USDA. Đơn vị: tấn. 

Theo ghi nhận, một số cơ sở phục vụ thực 
phẩm đã tăng thu mua thịt gà, dù động thái này 
có vẻ như là ảnh hưởng từ chính sách hạn chế 
vận chuyển khiến nguồn cung thịt heo thấp.
 
Mặc dù vậy, nhu cầu nhập khẩu thịt heo của 
Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn tăng trong năm 
2019 vì người tiêu dùng cuối cùng phản ứng với 
mức giá thịt heo thấp trên toàn cầu và sự gián 
đoạn của thị trường, cùng với sự thiếu hụt từng 
khu vực dưới tác động của dịch ASF. 

Cụ thể, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc dự 
kiến tăng 7%, theo sau mức tăng trưởng 8% 
trong năm 2018, báo cáo từ USDA chỉ ra. Tỉ lệ 
nhập khẩu trong năm 2019 chỉ chiếm khoảng 
3% tổng tiêu thụ của Trung Quốc. 
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2.3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

2.4. Thị trường nhập khẩu chính

Tuy nhiên, tác động của dịch ASF đối 
với nhu cầu thịt heo vẫn còn là một ẩn 
số. 

Nhìn nhận về giá heo hơi trong năm 2019, các nhà phân tích từ zhujiage không thay đổi đánh giá về 
xu hướng tăng trở lại vào nửa cuối năm, được đưa ra vào tháng trước. 

Ngoài ra, USDA cho hay, bên cạnh sự gián đoạn nguồn cung thịt heo theo từng khu vực, nhu cầu 
thịt heo nhìn chung giảm sẽ tiếp tục khiến giá heo hơi giảm trong năm 2019 và theo đó hạn chế tăng 
trưởng sản xuất.

2.5. Dự báo, triển vọng

Trung Quốc
Brazil 
350.507 tấn 
17,2%

Đức 
324.083 tấn 
15,9%

Tây Ban Nha
307.384 tấn 
15,1%

Canada
10.4%

Mỹ
7.8%

Mỹ
6.9%

Đan Mạch

Pháp

Anh

Chile

Ireland

Khác
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Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 
tháng 2, ước tính đàn heo tăng 3%. Theo Bộ 
NN&PTNT, tốc độ tăng tưởng của ngành chăn 
nuôi thời gian qua luôn ở mức 5 – 6%, góp phần 
duy trì mức tăng trưởng chung của ngành nông 
nghiệp.
 
Hiện tại, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ còn 2,5 triệu 
hộ, giảm từ mức 3,4 triệu hộ năm 2016, với 
tổng đàn đạt 13,8 triệu con, chiếm 49% tổng 
đàn, và sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng từ 
chăn nuôi nông hộ chiếm khoảng 42% sản 
lượng thịt heo hơi cả nước. 

Tuy nhiên, dịch bệnh đang tác động tiêu cực tới 
sự phát triển chung của ngành chăn nuôi. Ngoài 
dịch lở mồm long móng ở heo vẫn xảy ra tại một 
số địa phương, dịch ASF đã xuất hiện tại Việt 
Nam.

Cụ thể, chiều ngày 19/2, Cục Thú y (Bộ NN&PT-
NT) đã chính thức thông báo phát hiện 8 ổ dịch 
ASF tại hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Với sự 
lây lan nhanh chóng và mức độ nguy hiểm của 
virus ASF, tính đến ngày 7/3, đã có 8 tỉnh báo 
cáo bùng phát dịch bệnh, gồm Hưng Yên, Thái 
Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội 
(Đông Anh, Long Biên), Điện Biên, Hòa Bình.

Thông tin về tác hại của bệnh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng;

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch 
khẩn cấp ở tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành 
phố;

Điều tra, thống kê đàn heo và giám sát chặt 
chẽ để kịp thời phát hiện các ca bệnh xảy ra;

Kiện toàn trạm kiểm dịch trên Quốc lộ 1 và 
thành lập mới trạm kiểm dịch trên Quốc lộ 20 
để giám sát các xe vận chuyển heo vào ra 
trên địa bàn tỉnh;

Trong đó, theo ghi nhận từ TTXVN, dịch bệnh tại 
Thái Bình đang diễn biến phức tạp và lây lan 
rộng khắp với 35 xã báo cáo ổ dịch. 

Sau khi dịch ASF xuất hiện, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo các địa phương phải “chống 
dịch ASF như chống giặc”. 

“Tôi đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc 
triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách 
khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi. Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Thủ tướng về kết quả phòng chống dịch tại địa 
phương", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát 
biểu tại Hội nghị triển khai các giải pháp cấp 
bách khống chế dịch ASF sáng ngày 4/3.

Các tỉnh, thành trên cả nước như Bình Dương, 
Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ninh, Đắk Lắk 
… cũng quyết liệt ngăn chặn dịch ASF.

Tại thủ phủ nuôi chăn nuôi heo Đồng Nai, 
ngành ông nghiệp tỉnh đưa ra 10 giải pháp 
nhằm đối phó và xử lý khi có dịch AFS xảy ra 

Sản lượng thịt heo hơi 
xuất chuồng từ chăn 
nuôi nông hộ
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3.1. Tình hình sản xuất

3,4 triệu hộ (2016)

2,5triệu hộ (2019)

13,8
triệu con tổng đàn

49%

42%

Sản lượng thịt heo hơi 
cả nước

Tính đến ngày 11/3, cả nước đã có 13 
tỉnh báo cáo bùng phát dịch bệnh, gồm 
Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh 
Hóa, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Hòa 
Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Nam 
Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Có hơn 
11.367 con heo bị tiêu hủy. 



Tăng cường công tác kiểm dịch tại các cơ sở 
giết mổ để kịp thời phát hiện các trường hợp 
bất thường, kịp thời có biện pháp xử lý, 
phòng, chống dịch bệnh;

Gửi mẫu đi giám định những con heo bệnh 
có dấu hiệu nghi ngờ mắc AFS;

Phối hợp Sở Tài chính cụ thể hóa mức hỗ trợ 
đối với những trường hợp heo bệnh buộc 
phải tiêu hủy;

Phối hợp Sở Tài nguyên - môi trường xác 
định nơi tiêu hủy và hướng dẫn các quy định 
tiêu hủy nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường;

Tổ chức tiêu độc, khử trùng trên địa bàn toàn 
tỉnh;

Hướng dẫn các trang trại thực hiện các biện 
pháp an toàn sinh học phòng ngừa bệnh.. 

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Dương, khuyến 
cáo thời điểm này, người chăn nuôi cần theo dõi 
chặt chẽ những thông tin chính thống về dịch 
ASF,  tuyệt đối không nghe lời đồn và những 
thông tin chưa được kiểm chứng. Người dân 
cũng cần thực hành nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn.

Hiện dịch chỉ lây lan nhanh trên đàn heo, gây 
thiệt hại về kinh tế chứ chưa có cơ chế lây lan 
sang người. Chính vì thế, người dân không nên 
quay lưng với các sản phẩm được chế biến từ 
thịt heo, gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi 
của tỉnh, ông nói thêm. 

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, giám sát 
phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, 
đường hàng không, khách du lịch từ các nước 
đã và đang có dịch bệnh mang thịt heo, kể cả 
sản phẩm thịt heo đã qua chế biến.
Đồng thời, nghiêm cấm mọi hình thức vận 
chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo, sản 
phẩm của heo nhập lậu, không rõ nguồn gốc 
trên địa bàn.
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Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 
tháng 1, Việt Nam nhập khẩu gần 371 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 
10,3% so với cùng kì năm ngoái.

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối 
lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 1 giảm 
60,4% so với năm 2018 xuống 265.284 tấn, với 
giá trị nhập khẩu cũng giảm 53% xuống hơn 75 
triệu USD. Nhập khẩu đậu tương cũng đồng 
thời giảm cả về khối lượng và giá trị, theo đó, 
giảm 12,2% về khối lượng và 19,4% về giá trị.

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 
5,7% so với năm ngoái xuống gần 61 triệu USD.

Trong khi đó, nhập khẩu ngô ghi nhận giảm 
5,6% về khối lượng xuống 898.001 tấn, nhưng 
tăng 6% về giá trị lên gần 189 triệu USD. 

Trên sàn giao dịch Chicago, giá lúa mì giao 
tháng 5 giảm 0,8% xuống 4,46 – 1/2 USD/giạ 
trong phiên giao dịch ngày 7/3. Trong phiên có 
lúc giá lùa mì xuống còn 4,44 USD/giạ, mức 
thấp nhất kể từ ngày 29/3/2018.

Giá ngô giao sau cũng giảm nhẹ 0,3% xuống 
3,71 – 1/2 USD/giạ, đã giảm 0,9% vào cuối 
phiên giao dịch ngày hôm trước (6/3).

Ngược lại, giá đậu nành giao sau tăng 0,4% 
lên 9,05 – 1/4 USD/giạ. Kết thúc phiên ngày 6/3, 
giá đậu nành đã giảm 1,3%.

3.2. Thị trường thức ăn chăn nuôi
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265.284 tấn

60,4%
triệu USD75
53%

898.001 tấn

5,6%
triệu USD189
6%

Khối lượng Giá trị

triệu USD61
5,7%

Giá trị

12,2% 19,4%
Khối lượng Giá trị

Khối lượng Giá trị

Mặt hàng

Lúa mì 265.284 75.123 Giảm 60,4 Giảm 53

Giảm 5,7

Tăng 6

Tăng 10,3

Giảm 19,4
Giảm 5,6
Giảm 12,2

188.734
61.658
60.837
370.854

898.001
157.433

Ngô
Đậu tương

Dầu mỡ động thực vật
Thức ăn gia súc và nguyên liệu

Tháng 1/2019 Thay đổi so với năm 2018

Lượng
(tấn)

Lượng (%) Trị giá (%)Trị giá
(1.000 USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan



Mặc dù tháng 2 có một tuần nghỉ Tết Nguyên 
đán, nhưng thị trường heo hơi tiếp tục ghi nhận 
biến động mạnh trong tháng 2, với xu hướng 
trái chiều được thể hiện rõ ràng tại hai miền Bắc 
– Nam.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc duy trì xu 
hướng ổn định và giảm nhẹ đến ngày 20/2, sau 
khi dịch ASF được công bố. Tính từ đầu tháng 
đến ngày 25/5, giá heo hơi đã giảm 2.500 
đồng xuống trung bình 46.000 đồng/kg. 

Tính đến ngày 25/2, nhiều địa phương có mức 
giá trung bình từ 42.000 đồng/kg đến 44.000 
đồng/kg như Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, 
Hà Nam, Thái Bình ... Tại Hà Nội, Lào Cai, Sơn 
La, Yên Bái ... giá heo hơi tốt hơn một chút, dao 
động trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại công Công ty CP duy trì ở mức 
45.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi 
tăng trở lại từ cuối tháng 1 và sau đó ổn định 
xuyên suốt tháng 2.

Trong giai đoạn này, giá heo hơi ở khu vực duy 
trì tốt, bình quân đạt khoảng 46.500 đồng/kg. 
Trong đó, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, 
Nghệ An, Thừa Thiên Huế đang là những nơi có 
giá cao 

nhất, dao động trong mức 49.000 - 51.000 
đồng/kg. 

Các tỉnh, thành còn lại, heo hơi được mua bán 
trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg, phân bổ 
ở cả khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

Khu vực phía nam có xu hướng tăng bứt phá 
rõ ràng, một số địa phương báo giá heo hơi 
tăng tới 6.000 đồng/kg so với đầu tháng, trở lại 
mức cao 56.000 – 57.000 đồng/kg. 

Theo đó,  trong ngày 25/1, ngoại trừ Bình 
Dương một vài nơi báo giá đạt 49.000 đồng/kg, 
các địa phương còn lại đều có giá trung bình 
trên 50.000 đồng/kg. 

Tại Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, 
Long An, Cà Mau, Cần Thơ … giá heo hơi ghi 
nhận ở mức rất tốt, khoảng 55.000 - 57.000 
đồng/kg. Các tỉnh, thành như TP HCM, Củ Chi, 
Tiền Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp đạt 53.000 - 
54.000 đồng/kg. 
Giá heo hơi tại Đồng Nai, Bình Phước, Kiên 
Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vũng Tàu giao dịch 
trong mức 50.000 - 53.000 đồng.
Theo các hộ chăn nuôi lâu năm tại khu vực, sự 
bứt phá của giá heo hơi là nhờ dịch lở mồm 
long móng tại đây khiến lượng heo sạch trở nên 
khan hiếm, cùng với nhu cầu trước và sau Tết 
tăng cao. 

3.3. Biền động về giá
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Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

50.500
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Nguồn: Tổng hợp thị trường
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Biểu đồ 4: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 2 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)

Lào Cai
45 - 47.000 đồng/kg

Yên Bái
45 - 47.000 đồng/kg

Sơn La
45 - 47.000 đồng/kg

Hà Nội45 - 47.000 đồng/kg

Hà Nam42 - 44.000 đồng/kg

Đắk Lắk49 - 51.000 đồng/kg

Bình Phước50 - 53.000 đồng/kg

Kiên Giang50 - 53.000 đồng/kg

Cà Mau

An Giang55 - 57.000 đồng/kg

Đồng Tháp53 - 54.000 đồng/kg

55 - 57.000 đồng/kg

Sóc Trăng50 - 53.000 đồng/kg

Tây Ninh50 - 53.000 đồng/kg

Bình Dương50 - 53.000 đồng/kg

55 - 57.000 đồng/kg

Long An55 - 57.000 đồng/kg

Vĩnh Phúc 42 - 44.000 đồng/kg

Hưng Yên 42 - 44.000 đồng/kg

Hải Phòng 42 - 44.000 đồng/kg

Thái Bình 42 - 44.000 đồng/kg

Lâm Đồng 49 - 51.000 đồng/kg

Bình Thuận 49 - 51.000 đồng/kg

TP Hồ Chí Minh 53 - 54.000 đồng/kg

Đồng Nai 50 - 53.000 đồng/kg

Tiền Giang 53 - 54.000 đồng/kg

Vũng Tàu 50 - 53.000 đồng/kg

Bến Tre 55 - 57.000 đồng/kg

Trà Vinh 55 - 57.000 đồng/kg

Vĩnh Long 55 - 57.000 đồng/kg

Bạc Liêu 53 - 54.000 đồng/kg

Cần Thơ

Nghệ An 49 - 51.000 đồng/kg

Thừa Thiên Huế 49 - 51.000 đồng/kg



Theo OECD, Việt Nam tiêu thụ khoảng 4 triệu 
tấn thịt heo trong năm 2019, tăng khoảng 2,77% 
so với năm 2018.

Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu các sản 
phẩm chăn nuôi của Việt Nam tiếp tục đạt được 
một số kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu các 
sản phẩm chăn nuôi tháng ước đạt 32 triệu 
USD, đưa giá trị xuất khẩu chăn nuôi 2 tháng 
đầu năm đạt 77 triệu USD, tăng 7% so với cùng 
kì năm 2018. 

Tháng 1, giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ heo 
tăng 14,5% so với năm 2018 lên 5 triệu USD, 

Bộ NN&PTNT cho biết, vì dịch ASF xâm nhiễm vào Việt Nam, cùng với lượng thịt nhập khẩu gia tăng 
khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), giá 
heo hơi trong nước năm 2019 dự báo sẽ diễn biến khó lường. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu sản phẩm thịt lợn dự báo sẽ gặp khó khăn do dịch ASF.

Việt Nam đang xuất khẩu thịt heo sang Myan-
mar, heo sữa sang Hong Kong. Tuy nhiên, với 
dịch ASF đã bùng phát tại Việt Nam, ngày 18/2, 
Philippines đã đưa Việt Nam vào danh sách 
không thể xuất khẩu thịt heo và sản phẩm từ 
heo sang quốc gia này vì dịch ASF.

Philippines đã cấm nhập khẩu thịt heo có nguồn 
gốc từ Bỉ, Trung Quốc, Hungary, Latvia, Ba Lan, 
Romania, Nga và Ukraine.

3.4. Tình hình tiêu thụ

3.5. Triển vọng
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4.1. Chính sách của các nước trên thế giới

Cuối tháng 2, Trung Quốc lên kế hoạch chia ngành công nghiệp chăn nuôi heo nước này thành 5 
khu vực trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch ASF trên khắp cả nước và đảm bảo nguồn 
cung, Reuters cho biết. 

Theo đề xuất mới, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh sẽ được phối hớp với khu vực, thay vì cấp 
tỉnh, với các nhà chức trách có phẩm quyền cũng giám sát sự ổn định của nguồn cung.

 Mỗi khu vực gồm một trong những tỉnh sản xuất heo hàng đầu của Trung Quốc, theo đó về cơ bản 
đảm bảo tự cung tự cấp thịt heo, theo văn bản, gồm một bản đồ và dữ liệu về tỉ lệ tự cung cấp. 

Văn bản cũng đề xuất hệ thống mẫu đầu tiên ở khu vực trung tâm phía nam gồm các tỉnh Phúc 
Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. 

Khu vực này sau đó sẽ chi sẻ kinh nghiệm trên cả nước trước khi những khu vực khác triển khai kế 
hoạch.

4.2. Chính sách của Việt Nam

Sau khi dịch ASF bùng phát, các địa phương đã áp dụng nghị định 02 của Chính phủ để hỗ trợ cho 
người dân bị tiêu hủy heo là 38.000 đồng/kg hơi. Tuy nhiên, mức gia nsyaf chưa phù hợp với heo 
nái, heo bố mẹ và heo giống. 

Vì vậy, tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch ASF, Bộ 
NN&PTNT đã đề xuất hỗ trợ 80% giá thị trường đối với heo con, heo thịt và tăng gấp 1,5 – 1,8 lần 
đối với heo nái và heo đực giống buộc phải tiêu hủy. 

4.3. Công nghệ mới trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, xuất khẩu thịt heo trên thế giới, Việt Nam

Tại Quảng Tây, Trung Quốc, một công ty chăn nuôi tư nhân đã xây dựng mô hình “khách sạn cho 
heo” cao tới 11 -  13 tầng. Mô hình này cho thấy sự sẵn sàng đột phá của các công ty khi Trung 
Quốc đang tiến hành điều chỉnh mô hình chăn nuôi heo. 

"Có những lợi thế lớn đối với việc nuôi heo trong một tòa nhà cao tầng. Tiết kiệm năng lượng và tài 
nguyên. Diện tích đất không nhiều nhưng có thể nuôi nhiều heo", ông Xu Jiajing, quản lý trang trại 
Yangxiang trên đỉnh núi Yaji, miền Nam Trung Quốc, cho biết.

Tuy nhiên, các khoản chi phí khác như nhập khẩu vật liệu, hệ thống thông gió, xử lý chất thải, cũng 
tăng cao.
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