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Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (FAO) cho biết sản lượng sản xuất gạo 
thế giới trong tháng 4 đạt 43 triệu tấn, giảm nhẹ 
so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là tốc 
độ tăng sản lượng gạo ở châu Á khá khiêm tốn 
do nhu cầu thế giới thấp.

1.1. Tình hình sản xuất

tháng 4 năm 2019

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 
sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 4 ước 
khoảng 41,8 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ 
năm trước.
 
Bên cạnh đó, Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 
ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 4 ở mức 
42,1 triệu tấn, tăng 0,9% với tháng 4/2018.

Biểu đồ 1: Cung cầu gạo thế giới của USDA niên vụ 2018/19 trong tháng 5/2019 

Thị trường Dự trữ
đầu vụ

Cung
Sản

lượng
Nhập
khẩu

Xuất
khẩu

Dự trữ
cuối vụ

Nội địa
Tiêu thụ

Thế giới 169,92
54,92

1,7
168,22

31,51

Thế giới trừ TQ
Mỹ

Thị trường xuất 
khẩu chủ yếu

Các TT còn lại

Burna
Ấn Độ
Pakistan

Việt Nam

Trung Quốc
EU-27
Indonesia
Nigeria
Philippines
Trung Đông

Brazil
Trung Mỹ
và Caribê
Ai Cập
Nhật Bản
Mexico
Hàn Quốc

Thị trường khác

Thái Lan

Thị trường nhập
khẩu chủ yếu

0,87
25

1,32
3,17
1,15

498,42
352,42

6,93
491,5
184,9

44,96
40,96

0,89
44,07

0,66

496,13
351,13

4,45
491,68

148,9

47,6
44,6
3,21

44,39
35,8

172,22
55,22

1,87
170,35

32,37

13,3 0,01
0
0

0,25
0,4

10,4
102
3,6

10,9
22

2,8
12,5

4
10

6,5

0,98
25,5
1,22
3,62
1,05

115
7,5

21,1
28

126,87

115
1,04
3,66
1,09
3,39
0,87

241,25

146
2,01
37,4

4,9
12,2
2,03

17,33

4
2

0,5
2,4
2,7

3,93

253,01

145
3,75

38
7,3

14,45
6,06

3,4

3
0,3

0
0
0
0

129,03

117
1

3,56
1,09
3,84
0,78

0,36 7,34 0,9
1,83

7,65
3,43

3,8

0,55
0,04

0,01

0,4
0,67

0,53

0,67

0,84

1,64

3 0,5
0,69
0,79
0,41

8,48
0,91

4,5

0,06
0,1

0,06

1,79
0,2

0,81

7,7
0,2

3,88

1,95
0,22
1,07

Nguồn: VITIC/USDA  Đơn vị: triệu tấn
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Trong tuần cuối tháng 4, diễn biến ở thị trường 
gạo Thái Lan không có nhiều điểm nổi bât do 
hoạt động đầu cơ giảm, giao dịch trầm lắng và 
lượng xuất khẩu thấp cũng làm cho thị trường 
này thêm phần yên ắng. Các thương nhân chưa 

tháng 4 năm 2019

Thái Lan: Hiệp hội lương thực Việt 
Nam cho biết, trong tháng 4, nhìn 
chung sản lượng sản xuất cũng như 

xuất khẩu của Thái Lan hạ nhiệt do nhu cầu 
giảm. Hoạt động mua bán ở thị trường trong 
nước trầm lắng, giá đi xuống làm sản lượng gạo 
xuất khẩu giảm, trong khi đó hạn hán vẫn tiếp 
tục diễn ra.

có động thái gì, với nhu cầu yếu, một số hy 
vọng giá sẽ đi xuống dù lo ngại về vấn đề hạn 
hán vẫn là yếu tố hỗ trợ ngầm cho thị trường.
Thời gian tới, các thương nhân Thái Lan dự 
báo thị trường gạo tiếp tục đi xuống, mặc dù 
các nhà xay xát chưa giảm giá vì hầu hết mọi 
người đều cho rằng do hạn hán nên thoải 
mái giữ gạo tồn kho. Thương nhân cũng 
đang chờ đợi, đặc biệt khi mua mới vẫn hạn 
chế. Điều này có thể dẫn đến tình hình thị 
trường yên ắng do việc đảm bảo mua gần 
như hoàn tất.

Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết quyết 
định này được đưa ra sau khi hai nước thảo luận 
gia tăng hạn ngạch xuất khẩu gạo của Myanmar 
lên 400.000 tấn tại Diễn đàn Hành lang Kinh tế 
Trung Quốc - Myanmar lần thứ hai, diễn ra tại tỉnh 
Vân Nam hồi tháng 2.
 
Tại diễn đàn, các quan chức từ Myanmar đã thúc 
giục chính quyền Trung Quốc chốt một thỏa thuận 
thương mại chính thức về xuất khẩu gạo và gạo 
tấm sang Trung Quốc giữa hai quốc gia.

Myanmar: Vào đầu tháng 5, Trung 
Quốc đồng ý nhập khẩu 400.000 
tấn gạo từ Myanmar thông qua 

đường biển, theo ông U Khin Maung Lwin, 
Thứ trưởng Bộ Thương mại Myanmar. 

400.000 tấn
nhập khẩu

Biểu đồ 2: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019
(Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS, đơn vị: triệu tấn)



tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

vietnambiz.vn TRANG 6

tháng 4 năm 2019

"Gạo tấm không nằm trong hạn ngạch 400.000 
tấn. Bộ Nông nghiệp, Gia súc và Tưới tiêu 
Myanmar đang hoàn thiện một biên bản ghi nhớ 
để đăng kí các sản phẩm nông nghiệp, gia súc, 
thủy sản và công nghiệp xuất khẩu sang thị 
trường lớn nhất thế giới với Tổng Cục Quản lý, 
Giám sát và Kiểm dịch chất lượng Trung Quốc. 

Theo đó, gạo tấm có thể sớm được xuất khẩu 
sang Mỹ bằng đường biển", ông U Khin Maung 
Lwin nói.

Năm 2016, Myanmar được cho phép xuất khẩu 
100.000 tấn gạo sang Trung Quốc. Bắc Kinh 
cũng cho biết dù khuyến khích xuất khẩu gạo và 
gạo tấm chính thức qua biên giới, những sẽ có 
hành động nghiêm khắc đối với xuất khẩu bất 
hợp pháp, MRF cho biết.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo chính 
cảu Myanmar và hầu hết hoạt động thương mại 
được thực hiện tại biên giới, theo Myanmar 
Times. Các thị trường xuất khẩu khác là châu  u, 
châu Phi và châu Á...

Theo dữ liệu từ MRF, Myanmar xuất khẩu 
khoảng 2 triệu tấn gạo trị giá 650 triệu USd từ 
đầu tháng 4/2018 đến cuối tháng 3/2019. Quốc 
gia Đông Nam Á thu về tới 130 triệu USD từ 
xuất khẩu hơn 450.000 tấn gạo tấm trong cùng 
giai đoạn. 

Hơn 52% của hoạt động xuất khẩu được thực 
hiện bằng đường biển, trong khi  phần còn lại 
giao dịch tại biên giới.

Theo nhà xuất khẩu gạo Kohinoor Foods, Iran 
vẫn luôn thiếu 2 triệu tấn gạo mỗi năm, và sẽ 
mua 1 triệu tấn từ Ấn Độ và phần còn lại từ Thái 
Lan và nhà sản xuất địa phương.

Với qui mô xuất khẩu gạo basmati sang Iran, sự 
gián đoạn trong việc bán hàng cho thị trường 
này có thể có tác động bất lợi nghiêm trọng đến 
ngành gạo basmati, Công ty tư vấn quản lý 
ICRA (Ấn Độ) hôm 25/4 cho biết.

Ông Deepak Jotwani, Trợ lý Phó Chủ tịch ICRA, 
nhận định: "Iran vẫn là điểm đến xuất khẩu 
chính của gạo Basmati Ấn Độ và sự tập trung 
của ngành gạo đối với Iran chỉ được gia tăng 
trong năm 2019.
 
Việc ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran có thể 
dẫn đến vấn đề thu hồi những khoản nợ còn tồn 
đọng đối với các hợp đồng xuất khẩu gạo 
basmati đã được thực hiện, cản trở tình hình tài 
chính cho nhà xuất khẩu.

Hơn nữa, vấn đề này có thể ảnh hưởng đến 
toàn ngành, thậm chí những thành phần không 
xuất khẩu sang Iran. 

Với tỉ trọng xuất khẩu gạo basmati sang Iran, 
bất kì sự điều tiết nào về doanh số bán hàng 
trên thị trường này đều có thể có tác động giảm 
giá đối với gạo basmati trên toàn cầu. 

Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hiệu suất của ngành, đặc biệt khi xem xét rằng 
giá của nguyên liệu thô, tức là lúa basmati đã 
tăng mạnh trong thời gian gần đây, dẫn đến 
những người tham gia ngành phải gánh chi phí 
hàng tồn kho cao. 

Ngoài ra, lập trường chính sách của chính phủ 
về thương mại với Iran, sau khi lệnh miễn trừ 
trừng phạt kết thúc, sẽ có tác động mạnh mẽ 
đến triển vọng của ngành gạo basmati trong tài 
khóa hiện tại". 

Iran vẫn là nhà nhập khẩu gạo basmati lớn nhất 
từ Ấn Độ trong những năm gần đây, chiếm 32% 
tổng xuất khẩu gạo basmati từ Ấn Độ trong 11 
tháng của năm tài chính 2019. 

Giai đoạn này, Iran nhập khẩu gạo basmati trị 
giá 92,04 tỉ rupee (tương đương 1,27 triệu tấn), 
tăng đáng kể so với 58,3 tỉ rupee (0,88 triệu tấn) 
năm 2014. 

Ấn Độ: Theo tờ The Hindu Business 
Line, việc chấm dứt miễn trừ cho 
phép Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu 

thô từ Iran có thể ảnh hưởng tới hoạt động xuất 
khẩu hàng hóa, gồm cả gạo basmati, của nền 
kinh tế lớn thứ ba châu Á. 



50.000 tấn
đề xuất xem xét

hạn ngạch nhập khẩu
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Nhu cầu từ Iran tăng được cho là vì họ muốn 
mua, trước khi hoạt động thương mại toàn cầu 
của họ trở nên không chắc chắn trong bối cảnh 
Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 11/2018. 
Chính quyền Washington đã miễn trừ cho 8 nền 
kinh tế trong đó có Ấn Độ, theo đó cho phép họ 
tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Iran. 

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Khemma-
ni Pholsena đề xuất Trung Quốc xem xét hạn 
ngạch nhập khẩu gạo 50.000 tấn cùng với việc 
chấp nhận các hàng hóa công nghiệp khác như 
một phần trong nỗ lực thúc đẩy thương mại 
song phương.

 Lời kêu gọi gia tăng hạn ngạch gạo được đưa 
ra sau khi 20.000 tấn được vận chuyển đến 
Trung quốc được cơ quan Lào phê duyệt. Việt 
Nam và Thái Lan cũng là những thị trường quan 
trọng đối với mặt hàng gạo được trồng ở Lào. 

Tháng 1, EU bắt đầu áp thuế nhập khẩu trong 3 
năm đối với mặt hàng gạo từ Campuchia và 
Myanmar nhằm kiềm chế sự gia tăng nhập khẩu 
gạo từ hai quốc gia này và bảo vệ các nước sản 
xuất gạo của EU. 
Campuchia đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý 
châu  u liên quan đến việc EU áp thuế trên, cho 
biết rằng các biện pháp được gọi là “bảo vệ” 
không công bằng và chỉ dựa trên sự suy diễn và 
thiếu thông tin xác thực. 
Theo bản báo cáo cập nhật kinh tế Campuchia 
của WB, kể từ sau quyết định áp thuế nói trên 
của EU, xuất khẩu gạo của Campuchia sang EU 
trong tháng 2 chỉ đạt 10.080 tấn, giảm 57,8% so 
với tháng trước đó.
 Năm 2018, Campuchia xuất khẩu 270.000 tấn 
gạo sang EU, chiếm 43% tổng lượng gạo xuất 
khẩu của nước này. Theo báo cáo của WB, xuất 
khẩu gạo sang Trung Quốc đã bù đắp cho sự 
sụt giảm về xuất khẩu gạo sang EU.  Xuất khẩu 
gạo của Campuchia sang Trung Quốc tăng 
45,6%, trong khi tổng lượng gạo xuất khẩu của 
Campuchia tăng 2% trong 2 tháng đầu năm nay. 
Campuchia hiện đang được hưởng cơ chế ưu 
đãi thương mại của EU mang tên "Everything 
But Arms" (Tất cả trừ vũ khí), theo đó tất cả mặt 
hàng xuất khẩu của Campuchia sang khối này 
đều được miễn thuế, trừ vũ khí. EU chiếm hơn 
1/3 kim ngạch xuất khẩu của Campuchia, bao 
gồm các mặt hàng may mặc, giày dép và xe 
đạp. 

Tháng 2, EU đã khởi động quá trình kéo dài 18 
tháng có thể dẫn đến quyết định ngừng các ưu 
đãi thương mại EBA của Campuchia. WB cho 
biết nếu Campuchia không còn được hưởng 
các ưu đãi từ cơ chế thương mại EBA, kim 
ngạch xuất khẩu của Campuchia sang EU tối đa 
sẽ giảm 654 triệu USD.

Campuchia: Ngày 6/5, Ngân hàng 
Thế giới (WB) cho biết xuất khẩu 
gạo của Campuchia sang Trung 

Quốc tăng mạnh sau khi Liên minh châu  u (EU) 
đánh thuế đối với mặt hàng gạo nhập khẩu từ 
quốc gia Đông Nam Á này. 

Lào: Bộ Công thương Lào ngày 2/5 
dự đoán doanh số xuất khẩu gạo sẽ 
giảm trong bối cảnh lũ lụt lan rộng 

trên cả nước vào năm ngoái. Bộ này cho biết, 
Lào đặt mục tiêu 45,6 triệu USD cho xuất khẩu 
gạo 2018 nhưng chỉ có thể đạt được 31,4 triệu 
USD. 



Philippines: Theo Cơ quan Thống 
kê Philippines (PSA), tính đến ngày 
1/4, tổng lượng gạo dữ trữ tại 

Philippines tăng 20,5% so với một năm trước 
lên 2,63 triệu tấn.
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Theo tính toán của FAO, do nhu cầu lương thực 
tăng nên sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 
4 khoảng 43,2 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng 
kỳ năm trước. 
 
Còn USDA ước tính sản lượng tiêu thụ gạo 
tháng 4 ở mức 41 triệu tấn, tăng 1,9%.

Lượng gạo dự trữ mới nhất cũng tăng 18,4% so 
với tháng trước. Số gạo này ước tính đủ cho 
khoảng 82 ngày.
 
Mặc dù dự trữ hộ gia đình giảm 14,4% so với 
cùng kì năm ngoái xuống còn 1,18 triệu tấn, 
phân khúc này vẫn đóng góp nhiều nhất vào 

tổng hàng tồn kho của cả nước. Nếu so sánh 
theo tháng, dự trữ của hộ gia đình vẫn tăng 
13,9%.
 
Trong khi cả dự trữ thương mại và NFA ghi nhận 
sự cải thiện theo năm và theo tháng.

Cụ thể, dự trữ thương mại tính đến ngày 1/4 đạt 
875.240 tấn, tăng 10,2% so với một năm trước 
và 25,8% so với tháng 3. 

Kế hoạch mua lúa của NFA khiến khối lượng dự 
trữ tăng vọt 4.609,3% so với một năm trước và 
tăng 17,1% từ tháng 3 lên 576.190 tấn. 

Dự trữ gạo tăng bất chấp hiện tượng El Niño 
gây thiệt hại 2,69 tỉ peso, tương đương 125.589 
tấn gạo, tính đến ngày 31/3. Trước đó, Bộ Nông 
nghiệp Philippines cho biết El Niño sẽ hầu như 
không tác động đến sản xuất lúa gạo của cả 
nước. 

Dự trữ ngô, cũng bị ảnh hưởng bởi El Niño, đã 
ghi nhận tăng vọt trong cùng thời kì ở mức 
614.000 tấn. Con số này tăng 66,2% so với một 
năm trước và 54,6% từ tháng 3. 

Tuy nhiên, PSA báo cáo hiệu suất nông nghiệp 
trong 3 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chậm lại ở 
mức 0,67%, với sản lượng các tiểu ngành trồng 
trọt sụt giảm vì hạn hán.

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ GẠO TOÀN CẦU THÁNG 4

Theo FAO Theo USDA

Philippines Rice (milled) Imports (ITY)
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Biểu đồ 3: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019 (Nguồn: USDA)



Riêng Thái Lan chỉ xuất khẩu sang Nhật Bản 
khoảng 223.000 tấn, giảm 35% trong năm 201. 
Thị phần gạo của Mỹ ở Nhật Bản giảm với 
315.000 tấn năm 2018 so với con số 345 ngàn 
tấn của năm 2017.
 
Nguồn cung có thị phần gạo xuất khẩu tăng 
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Nhật Bản: Theo Hiệp hội lương thực 
Việt Nam, Nhật Bản vẫn là thị trường 
nhập khẩu gạo ổn định. Trong năm 

2018 nước này nhập khẩu 666.000 tấn gạo, 
giảm từ mức 687.000 tấn trong năm 2017, tốc 
độ nhập khẩu duy trì ổn định cả năm 2018, 
phản ánh mức giá xuất khẩu cao hơn của mặt 
hàng gạo trắng hạt dài.

nhiều nhất trong năm 2018 là Trung Quốc với 
62.000 tấn, gấp 21 lần so với 2017.

Australia cũng cải thiện đấu mối xuất khẩu sang 
Nhật Bản với 64.000 tấn trong năm 2018, từ 
9.000 tấn năm 2017. Tuy nhiên, theo Bộ Nông 
nghiệp Australia, năm nay nguồn cung này phải 
chia sẻ thị phần cho các nước xuất khẩu còn lại 
do mất mùa. 

Dự kiến 2019, Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 
650.000 -700.000 tấn, trong đó Trung Quốc sẽ 
tiếp tục mở rộng thị phần gạo xuất khẩu sang 
Nhật Bản. Thái Lan cũng đang nỗ lực gia tăng 
thị phần tại nước này do giá chào trong năm 
nay cạnh tranh hơn so với năm 2018 vừa qua.

Biểu đồ 4: Nhập khẩu gạo của Nhật Bản từ 2010 đến nay
(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam); Đơn vị: Triệu tấn
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Hàn Quốc: Bộ Công Thương Hàn 
Quốc cho biết, sản lượng lúa gạo 
trong nước tiếp tục sụt giảm, buộc 

Hàn Quốc phải tăng cường nhập khẩu gạo, và 
đưa nước này trở thành thị trường nhập khẩu 
gạo thường xuyên hơn. 
Thị phần gạo nhập khẩu Hàn Quốc hiện bị chi 
phối bởi hai nguồn cung từ Mỹ và Trung Quốc; 
trong khi Việt Nam đang gia tăng thị phần đáng 
kể; Thái Lan tiếp tục duy trì thị phần ổn định qua 
các năm. 

Malaysia: Hiệp hội lương thực Việt 
Nam cho biết, nhập khẩu gạo của 
Malaysia trong năm 2018 được duy 

trì cao khoảng 1,43 triệu tấn, lập kỷ lục từ trước 
đến nay. 
Sự quan tâm trong thời gian tới tập trung vào 
tương lai nhập khẩu gạo độc quyền hiện có của 
công ty lương thực lớn nhất tại Malaysia là 
Bernas sau khi giới chức lãnh đạo Malaysia 
thay đổi và có thể làm các chính sách nhập 
khẩu gạo thay đổi. 

Việt Nam những năm gần đây vẫn là nước có 
thị phần xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhanh 
nhất với hai mặt hàng chính là gạo lứt và gạo 
japonica. Năm 2018, Việt Nam xuất 189.000 tấn 
gạo sang Hàn Quốc, vượt Mỹ và Trung Quốc trở 
thành nguồn cung lớn nhất đối với thị trường 
này.

Theo sau là Trung Quốc với 160.000 tấn, nhích 
nhẹ so với 157.000 tấn trong năm 2017, cho 
thấy vai trò ổn định của gạo Trung Quốc đối với 
thị trường Hàn Quốc. Năm 2018, Mỹ cũng góp 
mặt tại Hàn Quốc với 98.000 tấn, giảm so với 
mức 179.000 tấn năm 2017 – năm mà Mỹ là 
nguồn cung gạo lớn nhất cho thị trường này. 

Nhu cầu đối với gạo hạt dài đặc biệt thấp, với 
các nước xuất khẩu tham gia chủ yếu là Paki-
stan, Ấn Độ và Thái Lan (với 35.000 tấn trong 
năm 2017). Trong năm 2018, Hàn Quốc đã 
nhập khẩu 476.000 tấn gạo, tăng so với mức 
453.000 tấn của năm trước đó.

Hiện nay, chưa có nhiều tin tức về việc thay đổi 
vai trò của Bernas, một vài trang báo trong 
nước cho biết một số người bắt đầu thận trọng 
hơn trong thời gian tới, sau khi Viện Nghiên cứu 
Khazanah (KRI) cho biết chuỗi cung ứng lúa 
gạo nội địa Malaysia phải được củng cố lại 
trước tiên, nếu nước này có bất kỳ động thái 
nào liên quan đến quá trình tự do quá ngành 
gạo trong nước hoặc bãi bỏ mô hình nhập khẩu 
gạo độc quyền. 

Lộ trình thời gian tới hiện chưa rõ ràng, nhưng 
dự báo sẽ không có nhiều thay đổi lớn Công ty 
Bernas đang nỗ lực phát triển hệ thống phân 
phối và thể hiện hơn vai trò của mình trên thị 
trường nội địa Malaysia.

Dự báo mới nhất của USDA cho thấy sản lượng 
lúa gạo của Hàn Quốc trong 2019 giảm 2,6% 
xuống còn 3,9 triệu tấn. Chính phủ nước này 
đang khuyến khích tiêu thụ phần lớn lượng lúa 
gạo còn tồn kho vào ngành chăn nuôi. Do đó, 
có khả năng Hàn Quốc sẽ nhập khẩu gạo ổn 
định trong thời gian tới với khối lượng khoảng 
450.000 – 500.000 tấn gạo. 

450.000 - 500.000
tấn

NHẬP KHẨU

189.000 tấn
xuất khẩu
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Theo số liệu của USDA, năm 2018, Việt Nam là 
nguồn cung chiếm thị phần gạo nhập khẩu lớn 
nhất tại Malaysia với 811.000 tấn, theo sau lần 
lượt là Thái Lan với 470.000 tấn, Pakistan 
48.000  tấn, Ấn Độ 42.000 tấn và Campuchia 
với 41.000 tấn. Nguồn cung từ Myanmar cũng 
tăng với 17.000 tấn, cùng một lượng nhỏ gạo 
nhập khẩu từ Australia và Mỹ.

Dự báo năm 2019, Malaysia sẽ nhập khẩu 
khoảng 1,1 triệu tấn gạo, do một số đơn hàng 
chuyển tải được đưa vào tiêu thụ trực tiếp tại 
Malaysia (đặc biệt là các thỏa thuận gạo có liên 
quan đến Philippines). 

Trong đó, gạo basmati và các loại gạo khác duy 
trì ổn định với khối lượng nhập khẩu không 
nhiều. Nhu cầu chuyển tải gạo hàng hóa nhập 
khẩu qua các cảng của Malaysia, cũng như một 
số thỏa thuận không hợp pháp làm các nhà 
phân tích thị trường gặp khó khăn trong việc 
đánh giá số liệu nhập khẩu gạo của nước này. 

Malaysia có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn 
đối với gạo thơm và gạo chất lượng cao; trong 
khi đó nhu cầu gạo chất lượng vừa và thấp sẽ 
phụ thuộc vào xu thế giá và nhu cầu tiêu thụ 
gạo trong nước cũng góp phần hỗ trợ cho phân 
khúc giá rẻ này.

Ai Cập: Ngày 8/5, Vụ Thị trường 
châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương 
Việt Nam) nhận được thông tin từ 

Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập (Tổng cục 
Cung ứng hàng hóa) có thông báo mời thầu gạo 
trắng hạt ngắn/hạt trung bình, mở cho tất cả nhà 
thầu quan tâm cả trong nước và nước ngoài.
Theo Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập, nước 
này muốn nhập khẩu tối thiểu 20.000 tấn gạo.

Gạo tham dự thầu phải là gạo trắng hạt ngắn/ 
trung bình với lượng tấm tối đa từ 10 - 12%, từ 
mùa vụ cuối cùng của năm 2018 với tiêu chuẩn 
quy định theo tiêu chuẩn kĩ thuật của Ai Cập.
Giá chào thầu tính theo giá CIF một trong 
những cảng của Ai Cập, với thời gian giao hàng 
từ ngày 25/7 đến 20/8.

Thời gian chào thầu trước 12h00 ngày 21/5 và 
bản chào thầu có hiệu lực tới ngày 21/6 (18h00, 
giờ địa phương).

20.000
tấn

NHẬP KHẨU

811.000
tấn

470.000
tấn

48.000
tấn

42.000
tấn

41.000
tấn

17.000
tấn

THỊ PHẦN GẠO NHẬP KHẨU TẠI MALAYSIA
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Chỉ số giá gạo tháng 4/2019  (Nguồn: FAO) 

Biểu đồ 5: Chỉ số giá gạo tháng 4/2019 

Biểu đồ 6: Giá một số loại gạo trên toàn cầu. (Nguồn: FAO) Đơn vị tính :USD/tấn

1.3. Diễn biến giá
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Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) 
trung bình 222,2 điểm vào tháng 4, tăng 
nhẹ so với tháng 3 và thấp hơn 2,2 % so 
với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số gạo chất lượng cao và thấp tăng 
nhẹ sau 4 tháng liên tiếp giảm. 

Ngoài trừ chỉ số gạo Nhật Bản giảm 1,1% xuống 
264 điểm thì các chỉ số còn lại đều giảm đặc biệt 
là chỉ số thơm khi tăng từ 211 điểm trong tháng 
3 lên 217 điểm. 

(Nguồn: FAO)



Reuters cho biết, vào tuần cuối tháng 4, giá gạo 
xuất khẩu của Thái Lan tăng do nhu cầu nhiều 
hơn; trong khi trong khi hoạt động thu mua ở 
nước ngoài yếu hơn đã ảnh hưởng tới giá gạo 
xuất khẩu tại Ấn Độ. 
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 385 - 402 
USD/tấn, tăng nhẹ so với 385 – 388 USD/tấn hồi 
trung tuần tháng 4. Các thương nhân ở Bangkok 
cho biết nhu cầu tăng nhẹ sau khi giá gạo giảm 
ở tuần trước .
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Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ 
giảm trong tuần thứ tư liên tiếp, ở mức 373 – 
376 USD/tấn so với 375 – 378 USD/tấn trung 
tuần tháng 4. "Nhu cầu gạo không cải thiện. 
Người mua trì hoãn việc mua hàng", nhà xuất 
khẩu tại Kakinada, bang Andhra Pradesh ở 
miền nam Ấn độ cho biết.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ 2018/2019 
giảm 7,2% so với niên độ 2017/2018 xuống 
11,95 triệu tấn do nhu cầu kém đối với gạo 
non-basmati từ Bangladesh và các nước châu 
Phi, viên chức chính phủ Ấn Độ cho biết hôm 
2/5.
 
Các nhà xuất khẩu cho biết việc bán mạnh gạo 
tồn kho của Trung Quốc cho các khách hàng 
châu Phi cũng đang gây áp lực lên giá gạo. 

Theo dự báo các thương nhân, nhu cầu 
gạo của Thái Lan trong tháng 5 sẽ 
không đổi, vì người Hồi giáo sẽ nhịn ăn 
trong tháng Ramadan. Hiện các nước 
Trung Đông là một trong những khách 
hàng lớn nhất của Thái Lan, nước xuất 
khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. 

373 - 376
USD/ tấn

375 - 378
USD/ tấn

GIÁ GẠO ĐỒ 5% CỦA ẤN ĐỘ
Trong tuần thứ tư Trung tuần tháng 4
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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

395 - 399
385 - 389
373 - 377

1.078 - 1.082
390 - 394
354 - 358

368 - 372
348 - 352
508 - 512
323 - 327

373 - 377
343 - 347
370 - 374
303 - 307

488 - 492
463 - 467
523 - 527
883 - 887

488 - 492
463 - 467
523 - 527
883 - 887

488 - 492
463 - 467
523 - 527
883 - 887

483 - 487
463 - 467
518 - 522
868 - 872

362 - 366
326 - 330
306 - 310

362 - 366
326 - 330
306 - 310

362 - 366
326 - 330
306 - 310

362 - 366
326- 330
306 - 310

373 - 377
343 - 347
370 - 374
303 - 307

373 - 377
343 - 347
370 - 374
303 - 307

373 - 377
343 - 347
370 - 374
303 - 307

368 - 372
348 - 352
508 - 512
323 - 327

368 - 372
348 - 352
508 - 512
323 - 327

363 - 367
343 - 347
508 - 512
318 - 322

394 - 398
384 - 388
373 - 377

1.078 - 1.082
388 - 392
354 - 358

394 - 398
384 - 388
373 - 377

1.078 - 1.082
388- 392
354 - 358

393 - 397
383 - 387
372 - 376

1.078 - 1.082
387- 391
354 - 358

25/03 26/03 27/03 28/03

(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam).

Đơn vị: USD/tấn

Biểu đồ 7: Giá gạo xuất khẩu của một số nước (từ 29/4-2/5)



Phần 2
thị trường lúa gạo
trong nước



2.1 Tình hình sản xuất
2.1.1 Diện tích gieo trồng, thu hoạch
Gieo trồng Thu hoạch

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 
ngày 15/4, cả nước gieo cấy được 3.116,6 
nghìn ha lúa đông xuân, bằng 100,6% cùng kỳ 
năm trước. 

Các địa phương phía Bắc cơ bản hoàn thành 
gieo trồng lúa đông xuân với diện tích đạt 
1.112,6 nghìn ha, bằng 98,9% cùng kỳ năm 
trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 
515,1 nghìn ha, bằng 98% (giảm 10,5 nghìn ha) 
do một số địa phương chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 
Hiện nay, lúa đông xuân tại các địa phương phía 
Bắc sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong thời 
kỳ đứng cái và làm đòng. Tuy nhiên, dự báo thời 
gian tới nhiệt độ tăng khiến sâu bệnh gây hại 
trên lúa diễn biến phức tạp, nhất là bệnh khô 
vằn, bệnh đạo ôn, rầy các loại..., ngành nông 
nghiệp cần theo dõi sát diễn biến tình hình sâu 
bệnh, xử lý kịp thời các ổ bệnh để không ảnh 
hưởng đến sự phát triển của cây lúa. 

Tại các địa phương phía Nam, gieo trồng lúa 
đông xuân đạt 2.004 nghìn ha, tăng 1,5% cùng 
kỳ năm 2018, trong đó diện tích tăng chủ yếu ở 
Cà Mau với 37,9 nghìn ha do chuyển đổi mùa vụ 
từ lúa mùa sang lúa đông xuân.

Đến trung tuần tháng Tư, các địa phương phía 
Nam đã thu hoạch được 1.648,7 nghìn ha lúa 
đông xuân, chiếm 82,3% diện tích xuống giống 
và tăng 7,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.526,2 nghìn 
ha, chiếm 95,1% và tăng 8%. 

Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài trên diện rộng gây 
ảnh hưởng tới năng suất lúa, làm giảm sản 
lượng lúa đông xuân toàn vùng so với cùng kỳ 
năm trước.
 
Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm nay ước 
tính đạt 6,75 tấn/ha, giảm 0,14 tấn/ha so với vụ 
đông xuân trước; sản lượng đạt 10,8 triệu tấn, 
giảm 5,5 nghìn tấn.

Trên những diện tích lúa đông xuân đã thu 
hoạch, các địa phương tiến hành vệ sinh đồng 
ruộng, cày ải, phơi đất để xuống giống vụ hè thu. 
Tính đến ngày 15/4, các địa phương phía Nam 
gieo sạ được 497,9 nghìn ha lúa hè thu, tăng 
12,4% cùng kỳ năm trước. Trong đó Đồng bằng 
sông Cửu Long đạt 484,9 nghìn ha, tăng 11,6%.

Hiện nay lúa hè thu đang ở giai đoạn mạ đến 
làm đòng, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
Tuy nhiên, mùa hè thu năm nay dự báo gặp khó 
do thời tiết nóng nắng kéo dài, đặc biệt nguy cơ 
hạn hán, thiếu nước tại Trung Bộ và Tây Nguyên.
Do vậy, ngành nông nghiệp cần quản lý chặt lịch 
thời vụ xuống giống, khuyến cáo các địa 
phương áp dụng kỹ thuật canh tác để hạn chế 
tác động của khô hạn đến sản xuất và đảm bào 
nguồn tưới cho lúa.
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= 100,6% cùng kỳ năm trước

3.116,6
nghìn ha lúa đông xuân Phía Nam

1.648,7 nghìn
ha

7,8%
cùng kỳ năm trước

= 82,3%
diện tích xuống giống

ĐB. S Cửu Long

1.526,2 nghìn
ha

8%
cùng kỳ năm trước

= 95,1%
diện tích xuống giống
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2.1.2 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, tình hình sinh vật 
gây hại cây lúa trong tháng 4 diễn ra như sau: 

Bệnh Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 23.184 ha 
(giảm 8.745 ha so với kỳ trước, giảm 10.116 ha 
so với cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 531 ha, 
mất trắng 1,4 ha, diện tích phòng trừ 47.690 ha. 
Bệnh phân bố tập trung tại các tỉnh phía Bắc và 
Duyên Hải Nam Trung bộ.

Bệnh Vàng lùn- lùn xoắn lá: Nhiễm nhẹ 534 ha 
(tăng 27 ha so với tuần trước), tỷ lệ phổ biến 
5-10% trên lúa Hè thu sớm ở Kiên Giang (236 
ha), An Giang (278 ha) và Hậu Giang (20 ha). 
Bệnh xuất hiện trên các giống lúa IR 50404, 
Nàng hoa 9 và Đài Thơm 8 giai đoạn đẻ nhánh 
đến đòng - trỗ.

Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 5.232 ha 
(giảm 6.644 ha so với kỳ trước, tăng 1.780 ha so 
với cùng kỳ năm trước. Diện tích phòng trừ 41 
ha. Bệnh này phân bố chủ yếu tại các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long và Bắc bộ.

Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.828 
ha (giảm 348 ha so với kỳ trước, tăng 474 ha so 
với cùng kỳ năm trước) mất trắng 3,9 ha và tập 
trung các tỉnh phía Bắc.

Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 90.551 ha (giảm 
7.555 ha so với kỳ trước, tăng 3.655 ha so với 
cùng kỳ năm trước) và phân bố chủ yếu tại các 
tỉnh phía Bắc.

Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 1.990 ha 
(giảm 588 ha so với kỳ trước, giảm 147 ha so 
với cùng kỳ năm trước và hân bố chủ yếu tại các 
tỉnh phía Nam.

Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 2.489 ha (tăng 
183 ha so với kỳ trước, giảm 668 ha so với cùng 
kỳ năm trước) và phân bố tập trung tại các tỉnh 
Nam bộ.

Bệnh Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 65.237 
ha (tăng 19.064 ha so với kỳ trước, giảm 84.499 
ha so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ 88.187 
ha, tập trung tại các tỉnh Bắc bộ.

Bệnh chuột: Diện tích hại 7.990 ha (giảm 2.091 
ha so với kỳ trước, tăng 225 ha so với cùng kỳ 
năm trước), phòng trừ 35 ha, mất trắng 15,8 ha, 
phân bố nhiều ở các tỉnh phía Bắc.
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Về thời tiết, trong vụ Hè Thu 2019 dự báo xảy ra 
hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Trung Bộ, Tây 
Nguyên trong các tháng mùa khô. Đặc biệt, từ 
tháng 4 - 9/2019, lượng dòng chảy trên các 
sông Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến 
thiếu hụt so với Trung bộ và Tây Nguyên, nguy 
cơ cao xảy ra hạn hán.
 
Trước tình hình trên, Cục Trồng trọt khuyến cáo 
các địa phương rà soát cơ cấu mùa vụ và bố trí 
lịch thời vụ sản xuất lúa để né tránh hạn, áp 

dụng kỹ thuật canh tác để hạn chế tác động của 
khô hạn đến sản xuất; tập trung sử dụng các 
giống ngắn và cực ngắn ngày, năng suất, chất 
lượng khá, chống đổ ngã, khô hạn.

Bên cạnh đó, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên cần áp dụng kỹ thuật canh tác 
tiên tiến cho lúa, tiết kiệm nước tưới, quản lý tốt 
nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, 
đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa. 
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2.2 Xuất khẩu

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, 
khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 ước đạt 
618.000 tấn với giá trị 255 triệu USD.

4 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu đạt hơn 
2 triệu tấn và 862,8 triệu USD, giảm 7.76% về 
lượng và giảm 25,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 
nay đạt 434 USD/tấn, giảm 13,4% so với cùng 
kỳ năm ngoái.
 
Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất 
khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng với 35,4% 
thị phần, đạt 549,4 nghìn tấn trị giá 215,8 triệu 
USD, gấp 3,1 lần về khối lượng và gấp 2,7 lần về 
giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo 
tăng mạnh trong ba tháng có Angola (gấp 3,7 
lần); Hồng Kông (gấp 2,1 lần) và Bờ Biển Ngà 
(63,2%). 

2.3 Tình hình thu mua của một số doanh nghiệp gạo 

Trong ngày 5 - 10/5, đoàn doanh nghiệp nhập 
khẩu gạo Trung Quốc tham gia các hoạt động 
xúc tiến thương mại (XTTM) gạo tại tỉnh An 
Giang, Long An, Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc với Hiệp hội lương thực và các 
doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc ngày 
6/5, ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhận định 
với những lợi thế và tiềm năng về sản xuất lúa 
gạo của Việt Nam, những ưu thế về quan hệ 
láng giềng hữu nghị, khoảng cách địa lý và điều 
kiện giao thương rất thuận tiện giữa hai nước, 
quan hệ thương mại gạo giữa Việt Nam và Trung 
Quốc có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát 
triển.
 
Đối với Việt Nam, tăng cường quan hệ thương 
mại gạo với Trung Quốc sẽ mở rộng thị trường 
tiêu thụ, góp phần tiêu thụ lúa gạo hàng hóa cho 
người nông dân. 

Trong khi đó, phía Trung Quốc sẽ có nguồn cung 
cấp gạo ổn định, chất lượng, giá cả cạnh trạnh 
và thuận tiện giao hàng đáp ứng nhu cầu tiêu 
trong nước từ Việt Nam. 

Những hoạt động giao thương cụ thể của các 
doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần tăng cường 
hiểu biết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quan 
hệ thương mại gạo giữa hai nước nói chung tạo 
tiền đề đưa kim ngạch giao thương gạo của hai 
nước đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong thời 
gian tới.

Các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc cũng 
thống nhất cao về sự cần thiết của các hoạt 
động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội thuận lợi 
cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trực tiếp và 
kết nối giao thương.

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2019

618 ngàn tấn 255 triệu USD

Khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu 2019

2,017triệu tấn 862,2 triệu USD
7,76% về lượng 25,3% về giá trị

Tại Hội thảo hợp tác thương mại gạo 
giữa Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại 
thành phố Long Xuyên (An Giang) hôm 
9/5, hai công ty xuất khẩu gạo của tỉnh 
An Giang là Công ty CP Tập đoàn Lộc 
Trời và Công ty TNHH Lương thực Tấn 
Vương đã kí 5 biên bản ghi nhớ với các 
thương nhân nhập khẩu gạo của Trung 
Quốc với tổng lượng gạo là 84.000 
tấn/năm, theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ 
Công Thương. 
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2.4 Diễn biến giá

Báo cáo của Cục Chế biến và phát triển thị 
trường Nông sản cho biết, sau khi ổn định trong 
5 tuần liên tiếp ở mức 360 USD/tấn, gạo 5% tấm 
của Việt Nam đã tăng lên 360 – 370 USD/tấn 
(giá FOB tại cảng Sài Gòn) do nguồn cung bắt 
đầu giảm.

Giá gạo tăng còn do Đồng bằng Sông Cửu Long 
đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước vào 
thời điểm xuống giống vụ Hè Thu.

Về giá nội địa, giá lúa, gạo tại khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long tăng nhẹ khi thu hoạch lúa 
Đông Xuân bước vào giai đoạn cuối vụ, nguồn 
cung không còn nhiều. Cá biệt ở Vĩnh Long đã 
có địa phương thu hoạch lúa Hè Thu sớm.

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, lúa 
tươi IR0404 tăng nhẹ 50 đồng lên 4.650 
đồng/kg; lúa OM 4218 giá 4.600 đồng/kg; lúa 
OM 5451 tăng 300 đồng/kg lên 5.100 đồng/kg; 
lúa OM 1490 5.000 đồng/kg.

Gạo IR50404 9.500-10.000 đồng/kg; gạo chất 
lượng cao 13.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản 
Jasmine 13.500 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, lúa tươi vụ Hè Thu sớm có giá 
4.700 đồng/kg; lúa khô giữ 5.300 đồng/kg; gạo 
IR50404 12.000 đồng/kg; gạo jasmine 14.000 
đồng/kg.
 
Tại Bạc Liêu, các loại lúa chất lượng cao phổ 
biến ở mức 4.700 – 4.900 đồng/kg. 
Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 100 đồng/kg 
lên 5.500 đồng/kg; lúa OM 4218 tăng 100 
đồng/kg lên 5.600 – 5.700 đồng/kg; lúa OM 6976 
giảm 300 đồng/kg xuống 5.500 – 5.600 đồng/kg; 
lúa jasmine ổn định ở 6.000 – 6.100 đồng/kg.
 

GẠO 5% TẤM CỦA VIỆT NAM

360 - 370
USD/ tấn
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AN GIANG
4.600 đồng/kg
5.100 đồng/kg
4.600 đồng/kg
5.000 đồng/kg
9.500 – 10.000 đồng/kg
13.000 đồng/kg
13.500 đồng/kg

Lúa tươi IR50404
Lúa OM 5451 
Lúa OM 4218 
Lúa OM 1490
Gạo IR50404

Gạo chất lượng cao 
Gạo thơm

đặc sản jasmine

VĨNH LONG
4.700 đồng/kg
5.300 đồng/kg
12.000 đồng/kg
14.000 đồng/kg

Lúa tươi vụ Hè Thu
Lúa khô 

Gạo IR50404
Gạo jasmine

KIÊN GIANG
5.500 đồng/kg 
5.600 – 5.700 đồng/kg
5.500 – 5.600 đồng/kg
6.000 – 6.100 đồng/kg

Lúa IR50404
Lúa OM 4218
Lúa OM 6976
Lúa Jasmine BẠC LIÊU

4.700 – 4.800 đồng/kgLúa chất lượng cao 
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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

Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 24/3-30/4

(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam)

Đơn vị: đồng/kg
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Riêng tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu tăng lần 
đầu tiên sau 5 tuần liên tiếp không biến động do 
nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng và lo ngại khan 
hiếm nước ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 
Dự báo giá lúa, gạo trong nước tăng nhẹ 
trong tháng tới do nguồn cung cuối vụ khan 
hiếm.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn từ Reuters, một 
thương nhân tại TP HCM cho biết giá gạo xuất 
khẩu của Việt Nam đang ở mức tương đối cao, 
khoảng 360 - 370 USD/tấn đối với gạo 5% tấm, 
làm ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu.

Bên cạnh đó, với nguồn cung trong nước giảm 
và thiếu nước một phần đe doạ vụ hè thu, giá 
gạo có thể sẽ không giảm trong thời gian tới, 
người này nói thêm. 
 

Theo dự báo của Cục Chế biến và Phát 
triển Thị trường Nông sản, sự suy yếu của 
đồng nội tệ đang gây sức ép lên giá gạo 
tại các đầu mối xuất khẩu gạo châu Á 
khác.
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4.1 Chính sách các nước

Thay vì hệ thống cũ, các doanh nghiệp Philip-
pines sẽ đóng mức thuế nhập khẩu 35% khi 
mua gạo từ các nhà cung cấp Đông Nam Á, 
khoản thuế này giúp tăng ngân sách chính phủ 
và tài trợ cho quỹ tăng khả năng cạnh tranh 
ngành gạo.

Theo Bộ trưởng Thương mại Campuchia, các 
bộ trưởng kinh tế ASEAN đã đồng ý với yêu cầu 
của nước này.

EU đã áp thuế quan lên gạo Campuchia và 
Myanmar vào tháng 1 để hạn chế sự gia tăng 
của gạo nhập khẩu từ hai nước này được cho là 
gây bất lợi với các nhà sản xuất tại EU, đặc biệt 
là Italy và Tây Ban Nha.

Trong năm đầu tiên, mỗi tấn gạo sẽ bị đánh thuế 
175 euro; đến năm thứ hai, mỗi tấn gạo tiếp tục 
bị đánh thuế 150 euro và 125 euro trong năm 
cuối cùng.

Ông Hun Lak, Phó Chủ tịch Liên đoàn Gạo 
Campuchia cho biết: "Tôi không thể nói chính 
xác liệu tuyên bố chung của ASEAN có thể 
thành công hay không. Tôi không thể khẳng 
định rằng thuế quan sẽ được thu hồi. Điều đó 
phụ thuộc vào quá trình đàm phán".

Ông Chan Sophal, Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu Chính sách Campuchia, cũng ủng hộ động 
thái trên: "Việc chúng ta đoàn kết để đưa ra 
tuyên bố chung là một ý tưởng hay. Đây là một 
bước đi tích cực đối với chúng tôi".

Hôm 19/4, phát ngôn viên Bộ Thương mại 
Campuchia Seang Thay cho biết đang thu thập 
thông tin để xác định xem có cần thiết khiếu nại 
lên Tòa án Công lý châu  u không.

Chủ tịch kiêm CEO của Signatures of Asia, ông 
Chan Sokheang cho biết Campuchia phải đàm 
phán với EU để tìm ra giải pháp có lợi cho nông 
dân tại quê nhà.
 

"Với việc luật tự do hóa nhập khẩu gạo 
được thông qua, có khả năng trong năm 
2019 lượng gạo nhập khẩu của Philippines 
có thể tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 4 
triệu tấn" Cục Công Thương địa phương 
nhận định. 

Philippines: Cục Công Thương địa 
phương cho biết tại Philippines, giá 
gạo tiêu thụ tại thị trường này đã có 

xu hướng giảm liên tục kể từ đầu năm, và trong 
thời gian tới có khả năng giảm sâu hơn khi việc 
thực thi qui tắc và quy định (IRR) của luật gạo 
mới được tiến hành. 
Luật thuế mới được Tổng thống Philippines 
thông qua cuối tháng 2 nhiều khả năng gia tăng 
tự do hóa quy trình nhập khẩu gạo và hạn chế 
vai trò nhập khẩu của Cơ quan Thực phẩm 
Quốc gia Philippines (NFA). 

Campuchia: Theo Khmer Times, 
Campuchia đã đề nghị các quốc gia 
ASEAN gửi tuyên bố chung đến EU 

nhằm công khai chỉ trích quyết định áp thuế 
quan lên gạo của nước này hồi đầu năm nay.
Bộ Thương mại Campuchia đã thông báo rằng 
họ đang xem xét việc khiếu nại vấn đề này lên 
Tòa án Công lý châu  Âu.
Bộ trưởng Sorasak còn yêu cầu các phái đoàn 
thường trực cho Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) của mỗi quốc gia thuộc ASEAN đưa ra 
tuyên bố để hỗ trợ khiếu nại của Campuchia.



Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu 
báo cáo. UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và 
sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp 
thời, đúng đối tượng theo quy định.Cụ thể, Phó 
Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu 
tiền 881.160 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia 
hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian giáp hạt 
năm 2019.

Liên quan đến Dự thảo đề cương quản lý và 
phát triển thương hiệu gạo Việt Nam mới đây, 
trao đổi với TBKTSG Online, ông Đỗ Hà Nam, 
Phó chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam 
(VFA) nói: “Chưa triển khai được vì chưa có 
hướng dẫn”. Theo ông, có khả năng phải chờ 
thêm hai năm nữa vì phải chờ Cục sở hữu trí 
tuệ ra văn bản.

Theo ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty 
lương thực Thịnh Phát, sử dụng logo thương 
hiệu gạo Việt phải thực hiện theo quy chế và 
muốn sử dụng phải có những động tác liên 
quan, "nhưng anh không quan tâm thành ra 
không có tìm hiểu, mà khách hàng của mình 
cũng không có nhu cầu", ông nói.

Trong khi đó, ông Phạm Thái Bình, Giám đốc 
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 
cho biết công ty chưa có lô gạo nào được xuất 
khẩu mang thương hiệu gạo Việt Nam.

Ông Bình cho hay, không biết thủ tục bây giờ đã 
được sử dụng hay chưa, nhưng cách thức sử 
dụng như thế nào ông cũng không nắm, không 
nghiên cứu. “Thực tế doanh nghiệp cũng không 
có nhu cầu cái đó (sử dụng logo thương hiệu 
gạo Việt để xuất khẩu”, ông thừa nhận.

Trở lại việc sử dụng logo thương hiệu gạo Việt, 
theo tìm hiểu của TBKTSG Online, Bộ Nông 
nghiệp cũng đã ban hành Quyết định 
1499/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 về ban hành quy 
chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia 
gạo Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay sau khi đã chính thức công 
bố logo thương hiệu gạo Việt Nam khá lâu, 
nhưng vẫn chưa triển khai, phổ biến để doanh 
nghiệp sử dụng là quá chậm chạp, có thể tạo ra 
sự lãng phí không hề nhỏ.
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4.2 Chính sách trong nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định 
số 510/QĐ-TTg về việc xuất gạo từ nguồn dự 
trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời 
gian giáp hạt năm 2019.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 
không thu tiền 881.160 tấn gạo từ nguồn 
dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 
trong thời gian giáp hạt năm 2019. 
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Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, từ năm 
2006 đến nay, Bộ NN&PTNT đã rót khoảng 40 tỉ 
đồng để triển khai nghiên cứu chọn tạo giống 
lúa theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu cho 
vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí 
hậu diễn biến phức tạp, nhanh và mạnh, đặc 
biệt tình trạng thiếu nước do áp lực yếu, lưu 
lượng dòng chảy thấp khiến mặn xâm nhập sâu 
vào đất liến theo cửa các con sông lớn. Đặc 
biệt, trong thời kỳ El-nino vào năm 2016, 

ĐBSCL đã mất gần 1 triệu tấn lúa do hạn, mặn.

Từ thực tiễn trên, đề án tái cấu trúc ngành hàng 
lúa gạo và những giải pháp mang tính căn cơ đã 
được đề xuất. Nhiều đề tài nghiên cứu chọn tạo 
giống cây trồng chịu mặn, hạn được triển khai.

Các giống lúa trên được phân thành nhiều 
nhóm: giống lúa cực ngắn ngày, giống lúa chịu 
mặn, giống lúa chịu hạn và giống lúa giàu vi 
chất dinh dưỡng.

Theo báo cáo của Vụ Khoa học Công nghệ và 
Môi trường, giai đoạn 2006 – 2012 tổng số 
giống lúa do Viện Lúa đồng bằng sông Cửu 
Long đã công nhận đưa vào sản xuất là 50 
giống (24 giống chính thức và 26 giống sản xuất 
thử).

Trong đó, riêng nhóm giống lúa cực ngắn ngày 
(có thời gian sinh trưởng từ 85-90 ngày), giúp 
bà con nông dân vùng ĐBSCL làm tăng thêm vụ 
thứ 3 với diện tích trên 600.000 ha, sản lượng 
tăng thêm khoảng 3 triệu tấn mỗi năm.

Một số giống lúa trong nhóm này có nhiều đặc 
tính ưu việt có thể thay thế được cho giống lúa 
IR50404 như giống lúa OM5451 có thời gian 
sinh trưởng khoảng 90 ngày; chống chịu rầy 
nâu, đạo ôn cấp 5; năng suất bình quân 6 - 8 
tấn/ha (cao hơn giống đối chứng 0,4 tấn/ha); 
phẩm chất gạo tốt (hạt gạo thon dài, tỉ lệ bạc 
bụng thấp; hàm lượng amylose 18%, rất mềm 
cơm; hàm lượng sắt trong gạo cao).

Giống này hiện nay là một trong các giống chủ 
lực của các tỉnh ĐBSCL (với diện tích phát triển 
trong sản xuất từ năm 2010 đến năm 2012 là 
618.000 ha).  

Nhóm giống lúa cực ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh

Lúa OM5451
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Gồm các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 
85 -110 ngày. Điển hình hiện nay là các giống 
OM5464, OM5166, OM9916, OM9921, 
OM9584, OM9577 và OM9579.

Các giống này đều có khả năng chịu mặn trong 
điều kiện nhân tạo ở nồng độ muối 4 - 6‰ 
(tương đương và cao hơn giống chuẩn kháng 
quốc tế Pokkali), năng suất cao, phẩm chất gạo 
tốt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu  khả năng chịu khô 
hạn tốt (OM5464).

Giống lúa OM8017 có thời gian sinh trưởng 90 - 
95 ngày, chiều cao cây 95 - 100 cm, thân rạ 
cứng, khả năng đẻ nhánh khỏe, năng suất 7 - 9 
tấn/ha. Tỷ lệ gạo nguyên cao 51 - 53%, không 
bạc bụng, dài hạt, chất lượng gạo tốt, cơm 
mềm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng 
amylose 22%, hàm lượng sắt trong gạo 
trắngười 6,7 -  6,9 mg/kg. Giống hơi kháng với 
rầu nâu (cấp 3 - 5) và đạo ôn (cấp 3 - 4) , chịu 
mặn 3 - 4‰, chịu phèn khá, thích  hợp cho các 
tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Trong thực tế sản xuất các giống này cho năng 
suất cao hơn một số giống chịu mặn cũ đang 
được nông dân trồng phổ biến trên vùng đất 
nhiễm mặn (OM2517, OM1490, OM576) trung 
bình là 0,4 tấn/ha.  

Nhóm giống lúa chịu mặn

Gồm các giống lúa OM7347, OM5464, 
OM6162, OM7398, OM7364, OM8928 và 
OM6677 có thời gian sinh trưởng từ 85 - 110 
ngày,  chịu điều kiện khô hạn từ cấp 1 - cấp 3 (ở 
giai đoạn mạ và giai đoạn trổ), năng suất cao, 
phẩm chất gạo tốt (đạt tiêu chuẩn xuất khẩu) và 
còn có khả năng chịu phèn mặn tốt.

Hai giống OM6162 và OM7347 là giống lúa 
thơm, chất lượng cao, ngoài khả năng chịu hạn 
tốt còn có khả năng chịu được phèn mặn.
Do ưu thế gạo thơm ngon và chất lượng cao, 
OM7347 và OM6162 đã trở thành những giống 
lúa chủ lực không chỉ phát triển mạnh ở các 
vùng lúa bị khô hạn và nhiễm mặn mà còn cả 
vùng lúa thâm canh, phù sa nước ngọt ở 
ĐBSCL. 

Từ năm 2007 đến năm 2012, tổng diện tích gieo 
trồng các giống lúa chịu hạn  đạt trên 160.000 
ha (trong cả hai vụ đông xuân và hè thu) tại các 
tỉnh ĐBSCL, Đông Nam bộ và Nam Trung bộ 

(theo số liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT các 
tỉnh), năng suất tăng so với các giống cũ trung 
bình là 0,4 - 0,5 tấn/ha, đem lại lợi nhuận 
khoảng 400 tỉ đồng.  

Nhóm giống lúa chịu hạn
Lúa OM8017

Lúa OM7347
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Gồm các giống lúa OM6976, OM5451, 
OM5472, OM3995, OM6561 có TGST từ 85 - 
110 ngày có có hàm lượng sắt trong hạt gạo 
cao hơn các giống hiện nay đồng thời có năng 
suất và chất lượng cao để phục vụ sản xuất lúa 
nói chung.

Các giống lúa này đều có hàm lượng sắt trong 
gạo cao tương đương như giống lúa giàu sắt 
quốc tế IR68144 (hàm lượng sắt trong hạt gạo 
trắng 6,99 - 7,01 mg/kg, trong gạo lức 15,55 - 
15,60 mg/kg), đạt năng suất cao và phẩm chất 
gạo tốt.

Giống OM6976 được ưa chuộng vì có năng 
suất rất cao, thích nghi rộng và chịu mặn nên đã 
trở thành giống lúa chủ lực của ĐBSCL, giống 
OM6976 là sản phẩm được trao tặng Giải 
thưởng Bông lúa vàng lần thứ I của Bộ.

Tính từ năm 2007 - 2012, diện tích gieo trồng 
các giống lúa trong bộ giống giàu vi chất dinh 
dưỡng đạt trên 1,57 triệu ha (trong cả hai vụ 
đông xuân và hè thu) tại các tỉnh ĐBSCL, Đông 
Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ (theo số 
liệu của Sở NN&PTNT các tỉnh và Công ty 
Giống Cây trồng Trung ương); năng suất tăng 
hơn so với giống lúa cũ trung bình là 0,4 – 1 
tấn/ha, lợi nhuận khoảng 8.500 tỉ đồng.

Bộ giống lúa giàu vi chất dinh dưỡng

Lúa OM6976 Lúa OM5451
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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)
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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 4 năm 2019” 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 4 
năm 2019” 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
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