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Phần 1
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của thế giới
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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 7 đạt 43 triệu tấn, giảm 
0,3% so với cùng kì năm trước. 

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 
sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 7 năm 
nay ước khoảng 41,5 triệu tấn, giảm 0,2%. 

Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 
ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 7 đạt gần 
43 triệu tấn, tăng 0,8%.

1. Tình hình sản xuất

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

43triệu tấn
0,3% 

41,5 triệu tấn
0,2% 

43 triệu tấn
0,8% 

Sản lượng sản xuất gạo thế giới 
trong tháng 7/2019

Thị trường

Thế giới 171,3 497,86 43,89 494,5 46,64 174,66

Thế giới
trừ TQ

56,3 351,86 40,59 351,5 43,34 56,66

Mỹ 1,61 6,52 0,93 4,35 3,21 1,5

Burna 0,87 13,3 0,01 10,5 2,6 1,08

Ấn Độ 25,5 115 0 102 12 26,5

Pakistan 1,27 7,5 0 3,55 4 1,22

Thái Lan 3,81 20,5 0,25 11 9,5 4,06

Trung Quốc 115 146 3,3 143 3,3 118

EU-27 1,13 2,01 2,05 3,8 0,3 1,09

Indonesia 3,26 37,4 0,5 38 0 3,16

Nigeria 1,29 4,2 2,2 7,3 0 1,09

Philippines 3,49 12,2 2,7 14,6 0 3,79

Việt Nam 1,36 28,3 0,4 22 6,5 1,56

Các TT 
còn lại
TT XK 
chủ yếu

169,69 491,34 42,97 490,15 43,43 173,16

32,81 184,6 0,66 149,05 34,6 34,42

TT NK 
chủ yếu 126,99 241,5 16,13 251,31 3,71 129,6

Dự trữ đầu vụ Dự trữ 
Cuối vụSản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu

Cung Tiêu thụ

tháng 7 năm 2019
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Ai Cập 1,09 3,05 0,6 3,9 0,01 0,83

Nhật Bản 1,95 7,7 0,69 8,48 0,06 1,79

Mexico 0,17 0,2 0,79 0,93 0,02 0,21

Hàn Quốc 1,02 3,88 0,41 4,48 0,06 0,78

Trung Đông 0,8 2,29 3,68 6,06 0 0,71

TT khác

Brazil 0,28 7,21 0,9 7,55 0,55 0,29

Trung Mỹ và 
Caribê 0,67 1,64 1,84 3,44 0,04 0,67

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 8 
(Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu tấn )

Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019
(Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS, đơn vị: triệu tấn)

Thái Lan: Theo Thương vụ Việt 
Nam tại Thái Lan, Cục Khí tượng 
Thái Lan, lượng mưa tại khu vực 

trồng lúa chính có nguy cơ ở mức thấp nhất 
trong vòng 10 năm qua. Điều này có thể gây 
ảnh hưởng đến lượng gạo cung ra thị trường.

Chính phủ nước này đã hạ dự báo kim ngạch 
xuất khẩu gạo từ 9,5 triệu tấn xuống 9 triệu tấn 
trong năm nay.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xem xét phương án 
khuyến cáo nông dân đẩy lùi thời gian gieo 

trồng lúa và bỏ gieo trồng vụ mùa phụ trong 
năm tới do thiếu hụt nước. Thay vào đó, nông 
dân có thể cân nhắc trồng các loại cây thay thế 
yêu cầu hàm lượng nước thấp hơn.

Quyền Bộ trưởng Thương mại Thái Lan 
Chutima nhận định thời gian tới, Chính phủ mới 
cần tập trung vào các chính sách như bình ổn 
giá gạo với mức độ can thiệp vừa phải, tiếp tục 
kế hoạch phát triển gạo toàn diện và chiến lược 
sản xuất dựa vào nhu cầu.
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tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

Myanmar: Theo Liên đoàn Gạo 
Myanmar (MRF), nước này đã xuất 
khẩu khoảng 140.000 tấn gạo tấm 

(trị giá hơn 37 triệu USD) sang Bỉ trong vòng 
hơn 7 tháng qua. Con số này chiếm hơn 51% 
tổng xuất khẩu gạo tấm của quốc gia Đông 
Nam Á, theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF).

Myanmar đã thu về hơn 74 triệu USD từ hơn 
270.000 tấn gạo xuất khẩu trong giai đoạn này. 

Trong đó, xuất khẩu gạo tấm hơn 44.400 tấn  (trị 
giá hơn 12 triệu USD) sang Indonesia trong cùng 
kì, theo sau là Trung Quốc với khoảng 22.000 tấn 
(trị giá hơn 6 triệu USD), theo Eleven Myanmar. 

Các quốc gia khác mà Myanmar xuất khẩu gạo 
tấm là Anh và Ba Lan, với khối lượng xuất khẩu 
lần lượt trên 13.700 tấn và 7.500 tấn.

Được biết, Myanmar đang xuất khẩu gạo và 
gạo tấm sang các nước châu Phi và châu Âu 
thông qua thương mại hàng hải và Trung Quốc 
qua các tuyến thương mại biên giới.

Mặc dù đã xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn gạo và 
gạo tấm trong vòng hơn 7 tháng của năm tài 
chính hiện tại, nhưng giá trị xuất khẩu vẫn giảm 
310 triệu USD so với cùng kì năm ngoái, theo 
Bộ Thương mại Myanmar.

Trong năm 2017 - 2018, Myanmar đã xuất khẩu 
hơn 3,5 triệu tấn gạo và gạo tấm sang nước 
ngoài, phá kỉ lục trong hơn 50 năm qua.

Ấn Độ: Theo Financial Express, xuất 
khẩu gạo của Ấn Độ có khả năng 
giảm xuống mức thấp nhất 7 năm, 

bởi nhu cầu yếu từ các nước châu Phi và không 
được hưởng hỗ trợ từ chính phủ như thời gian 
trước, các quan chức trong nghành nhận định. 

Theo các nhà xuất khẩu, xuất khẩu giảm từ Ấn 
Độ sẽ giúp các đối thủ như Việt Nam và Myan-
mar, nhưng cũng có thể buộc chính phủ của 
Thủ tướng Narendra Modi tăng thu mua từ 
người nông dân, dù vẫn đang chật vật để tiêu 
thụ hàng tồn kho của năm ngoái. 

"Châu Phi đang tồn rất nhiều gạo", ông Nitin 
Gupta, Phó Chủ tịch của công ty gạo Olam Ấn 
Độ, cho biết. 

Trong khi nhu cầu của người tiêu dùng Ấn Độ 

đang chuyển hướng sang Myanmar và Trung 
Quốc khi giá gạo Ấn Độ không còn tương đương.

Quốc gia Nam Á có thể xuất khẩu 10 - 11 triệu 
tấn gạo trong năm tài khóa 2019 - 2020, bắt đầu 
vào ngày 1/4, ông Gupta nói.

Trong năm tài chính 2018 - 2019, kết thúc vào 
ngày 31/3, Ấn Độ đã bán 11,95 triệu tấn gạo ra 
thị trường quốc tế, giảm 7,2% so với năm ngoái, 
mặc dù chính phủ đã khuyến khích xuất khẩu 
gạo non-basmati trong 4 tháng.

Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu gạo non-basmati sang 
Bangladesh, Nepal, Benin và Senegal, và gạo 
basmati chất lượng cao sang Iran, Arab Saudi 
và Iraq. 

Trên thị trường xuất khẩu gạo basmati, Ấn Độ 
cạnh tranh với Pakistan, trong khi đối thủ xuất 
khẩu gạo non-basmati là Thái Lan, Việt Nam 
và Myanmar.

Campuchia: Theo tờ Phnom Penh 
Post, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp 
Campuchia công bố tình hình lúa 

gạo nước này trong 7 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, trong mùa mưa 2019 Campuchia 
đã trồng 2,3 triệu ha lúa và đến cuối tháng 7, đã 
thu hoạch được 2,138 triệu ha. Lúa ngắn hạn 
chủ yếu được trồng trên những cánh đồng nhỏ 
cần ít nước, thường có thể thu hoạch chỉ sau 
khoảng ba tháng. Lúa trung hạn được trồng ở 
vùng nước sâu vừa và thời gian thu hoạch 
khoảng 6 tháng.

Lúa dài ngày được trồng ở vùng nước sâu hoặc 
đồng bằng và có thể trồng quanh năm. 

Bộ trưởng Nông nghiệp lo ngại nông dân trồng 
lúa gặp khó khăn do thời tiết bất thường, lượng 
mưa không đủ và độ ẩm thấp. Năm 2018, 
Campuchia trồng 3,34 triệu ha lúa.

EU: Theo dữ liệu nhập khẩu gạo mới 
nhất của EU, lũy kế xuất khẩu gạo 
của EU năm 2018-19 (từ ngày 

1/9/2018 – ngày 31/8/2019) thấp hơn so với 
cùng kì năm ngoái.

Từ ngày 1/9/2018 – ngày 23/7/2019, EU đã xuất 
khẩu 273.092 tấn gạo (xay xát), giảm khoảng 
11% so với 307.777 tấn ngày 1/9/2017 – ngày 

17/7/ 2018 (dữ liệu mới nhất). 

Cũng trong giai đoạn này, EU xuất khẩu gạo 
Japonica đạt tổng cộng 188.550 tấn và gạo 
Indica đạt 34.667 tấn. Italy vẫn là nước xuất 
khẩu gạo lớn nhất với 114.485 tấn tiếp theo là 
Bồ Đào Nha (32.954 tấn) và Tây Ban Nha 
(29.817 tấn). Các nước EU khác xuất khẩu tổng 
cộng khoảng 45.960 tấn.

tháng 7 năm 2019
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tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

Theo tính toán của FAO, do nhu cầu lương thực 
tăng nên sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 7 
khoảng 95,2 triệu tấn, tăng 0,65% so với cùng kì 
năm trước.  

Trong khi đó, USDA ước tính sản lượng tiêu thụ 
gạo tháng 7 ở mức 94,5 triệu tấn, giảm nhẹ so với 
cùng kì.

EU: Theo dữ liệu nhập khẩu gạo mới 
nhất của EU, lũy kế xuất khẩu gạo 
của EU năm 2018-19 (từ ngày 

1/9/2018 – ngày 31/8/2019) thấp hơn so với 
cùng kì năm ngoái.

Từ ngày 1/9/2018 – ngày 23/7/2019, EU đã xuất 
khẩu 273.092 tấn gạo (xay xát), giảm khoảng 
11% so với 307.777 tấn ngày 1/9/2017 – ngày 

17/7/ 2018 (dữ liệu mới nhất). 

Cũng trong giai đoạn này, EU xuất khẩu gạo 
Japonica đạt tổng cộng 188.550 tấn và gạo 
Indica đạt 34.667 tấn. Italy vẫn là nước xuất 
khẩu gạo lớn nhất với 114.485 tấn tiếp theo là 
Bồ Đào Nha (32.954 tấn) và Tây Ban Nha 
(29.817 tấn). Các nước EU khác xuất khẩu tổng 
cộng khoảng 45.960 tấn.

Mỹ: Sun Valley Rice sản xuất gạo 
gần 100 năm nay và đã tìm hiểu thị 
trường Trung Quốc suốt 15 năm. 

Tháng 7/2019, Sun Valley Rice giành được hợp 
đồng với một công ty nhập khẩu Trung Quốc, 
giúp họ thành nhà sản xuất gạo đầu tiên tại Mỹ 
bán sản phẩm này sang Trung Quốc. "Trung 
Quốc từng là thị trường rất khó vào, vì trong 
nhiều năm, Mỹ không được xuất khẩu gạo sang 
đây", Betsy Ward - Chủ tịch USA Rice cho biết.

Tuy nhiên, năm ngoái, hai nước đã đạt thỏa 
thuận về vấn đề này. Hàng chục công ty Mỹ 
được cấp phép xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. 
Sun Valley là cái tên đầu tên ký được hợp đồng.

Sun Valley là một công ty gia đình tại 
Sacramento, California (Mỹ). Họ đã cố gắng 
thâm nhập thị trường Trung Quốc trong gần 15 
năm. "Chúng tôi thường xuyên bay tới Trung 
Quốc để nghiên cứu thị trường, tham gia các 
triển lãm thương mại và gặp gỡ công ty địa 
phương", Ken LaGrande - người sáng lập Sun 
Valley Rice cho biết, "Vì thế, khi cơ hội mở ra, 
chúng tôi đã sẵn sàng rồi".

Gia đình LaGrande bắt đầu sản xuất gạo từ 
thập niên 20. "Cụ tôi nhận ra khí hậu, đất đai và 
nguồn nước ở đây rất phù hợp với việc trồng 
lúa", LaGrande nói.

"Các vùng trồng lúa tại California ở cùng vĩ độ 
như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Chúng tôi cũng 
trồng cùng loại lúa dùng phổ biến ở Trung Quốc, 
Nhật Bản và Hàn Quốc", ông giải thích, "Người 
Trung Quốc giờ sẽ có thêm lựa chọn với sản 
phẩm của chúng tôi. Đây là một trong những 
loại gạo được sản xuất, đóng gói với chất lượng 
tốt nhất, theo tiêu chuẩn lao động, môi trường 
và vệ sinh chặt chẽ nhất".

Mỗi năm, Sun Valley bán được khoảng 113.000 
tấn gạo. Từ mùa thu này, họ sẽ xuất khẩu khoảng 

40 tấn cho Shenzhen Yintuo - công ty con của 
Dragon Ocean Hing Group (Trung Quốc).

Ông ý thức được thâm nhập thị trường mới sẽ 
đi kèm với nhiều rủi ro. "Mỗi lần xuất khẩu sang 
nước khác, chúng tôi luôn nghĩ về các rủi ro. 
Nhưng chúng tôi cũng đưa ra chiến lược để 
giảm thiểu chúng. Ví dụ sản phẩm của mình mắc 
kẹt ở cảng vì quy trình kiểm tra thì sao? Chúng 
tôi phải chuẩn bị cho tình huống đó", ông nói.

Dù vậy, LaGrande vẫn hy vọng việc Sun Valley 
Rice xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sẽ mở 
đường cho các công ty gạo khác tại Mỹ. "Là 
công ty đầu tiên có đơn hàng, chúng tôi thực sự 
hy vọng nhu cầu gạo Mỹ tại Trung Quốc tiếp tục 
tăng cao. Việc này sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho 
người nông dân tại California", ông nói.

2. Tình hình tiêu thụ

DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ GẠO THÁNG 7

94,5 triệu tấn
nhẹ

Theo dự báo của USDA

Trung Quốc, 
Hàn Quốc, 
Iran: Theo dự 

báo của USDA, nhập khẩu gạo của Trung Quốc, 
Iraq và Hàn Quốc đồng loạt giảm trong năm 2019.

Cụ thể, nhập khẩu gạo của Trung Quốc dự kiến 
giảm 150.000 tấn xuống 3,25 triệu tấn vì nền 
kinh tế lớn nhất châu Á giảm thu mua từ các 
quốc gia trong khu vực. 

Iraq giảm nhập khẩu 100.000 tấn gạo xuống 1,2 
triệu tấn vì vụ mùa bội thu và tốc đốc đấu thầu 
chậm chạp. 

tháng 7 năm 2019
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tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
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Biểu đồ 2: Tình hình nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ 2010 đến nay 
(Nguồn: AMIS, đơn vị: Triệu tấn)

Nhập khẩu gạo từ Thái Lan của Nam Phi dự 
kiến giảm 100.000 tấn xuống 1 triệu tấn sau khi 
quốc gia này cắt nhập khẩu gạo đồ từ Thái Lan. 

Trong số các nhà nhập khẩu gạo, duy nhất Liên 
minh châu Âu (EU) ghi nhận khối lượng nhập 
khẩu tăng 100.000 tấn trong 2019 lên 2,1 triệu 
tấn, nhờ đợt thu mua lớn trong nửa đầu năm. 

Bước sang 2020, USDA dự đoán nhập khẩu 
gạo của Trung Quốc tiếp tục giảm thêm 100.000 
tấn xuống 3,3 triệu tấn vì nguồn cung nội địa dồi 
dào làm giảm nhu cầu thu mua. 

Nhập khẩu từ Iraq cũng giảm thêm tới 200.000 
tấn xuống 1,15 triệu tấn sau khi quốc gia này 
nâng diện tích gieo trồng và năng suất trong nước. 

EU: USDA cho biết, mặc dù đã áp 
thuế quan bảo hộ đối với Campuchia 
và Myanmar, nhập khẩu gạo của EU 

đã tăng mạnh trong năm nay, duy trì vị trí thứ ba 
trên bảng xếp hạng các nhà nhập khẩu gạo 
hàng đầu thế giới.

Với sản lượng tương đối ổn định, sự gia tăng về 
tiêu thụ gạo phần lớn đã được đáp ứng bởi các 

nhà cung cấp quốc tế. 

Hiện tại, nhập khẩu gạo đã vượt qua một chút 
so với sản lượng xay xát. 

Tăng trưởng nhập khẩu trong những năm qua 
tại EU chủ yếu là do thu mua lớn từ Campuchia 
và Myanmar. 

Tuy nhiên, thuế quan áp hồi đầu năm lên gạo 
nhập khẩu từ hai quốc gia Đông Nam Á đã giúp 
giá gạo từ các quốc gia khác trở nên cạnh tranh 
hơn tại EU. 

Điều này không chỉ hiện diện đối với các nhà 
xuất khẩu hàng đầu như Thái Lan, Ấn Độ, 
Pakistan và Guyana, mà cả đối với những nhà 
xuất khẩu mới trên thị trường như Argentina, 
Paraguay và Trung Quốc.

Philippines: Theo báo cáo hàng 
tháng mới nhất của Cơ quan Thống 
kê Philippines, dự trữ gạo của quốc 

gia Đông Nam Á trong thời gian này đạt 2,62 
triệu tấn, vượt mức 1,99 triệu tấn của năm trước 
và đủ để đáp ứng yêu cầu hàng ngày của quốc 
gia trong 81 ngày.

Trong tổng số hàng tồn kho, 41,9% đến từ kho 
thương mại trong khi 38,4% là của các hộ gia 
đình. Dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia 
(NFA) đóng góp 19,7% trong tổng hàng tồn kho, 
phần lớn trong số đó là hàng nhập khẩu do cơ 
quan ủy quyền vào năm ngoái. 

Tổng cộng 967.000 tấn gạo đã được Cục Hải 
quan thông qua kể từ khi luật thuế quan gạo có 
hiệu lực, tạo ra khoảng 5,89 tỉ peso tiền thuế. 
Con số này dự kiến sẽ tăng khi Philippines vào 
những tháng ăn chay, thời điểm thu hoạch lúa 
gần như bằng không. 

Các bên liên quan nhận thấy không có sự thiếu 
hụt nguồn cung nào xảy ra trong ngắn hạn, 
trong khi giá lúa, gạo tiếp tục xu hướng giảm. 

Kể từ tuần thứ ba của tháng 7, giá lúa trung 
bình đã giảm 0,06% so với tháng trước và 
17,55% so với năm trước xuống 17,8 peso/kg, 
theo Inquirer.

Tương tự, gạo xát thông thường và xát kĩ được 
bán ở mức trung bình 38,35 peso/kg và 42,86 
peso/kg trong giai đoạn này, tương ứng giảm 
7% và 4,9% so với cùng kì năm ngoái. 

tháng 7 năm 2019
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Trong tổng số hàng tồn kho, 41,9% đến từ kho 
thương mại trong khi 38,4% là của các hộ gia 
đình. Dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia 
(NFA) đóng góp 19,7% trong tổng hàng tồn kho, 
phần lớn trong số đó là hàng nhập khẩu do cơ 
quan ủy quyền vào năm ngoái. 

Tổng cộng 967.000 tấn gạo đã được Cục Hải 
quan thông qua kể từ khi luật thuế quan gạo có 
hiệu lực, tạo ra khoảng 5,89 tỉ peso tiền thuế. 
Con số này dự kiến sẽ tăng khi Philippines vào 
những tháng ăn chay, thời điểm thu hoạch lúa 
gần như bằng không. 

Các bên liên quan nhận thấy không có sự thiếu 
hụt nguồn cung nào xảy ra trong ngắn hạn, 
trong khi giá lúa, gạo tiếp tục xu hướng giảm. 

Kể từ tuần thứ ba của tháng 7, giá lúa trung 
bình đã giảm 0,06% so với tháng trước và 
17,55% so với năm trước xuống 17,8 peso/kg, 
theo Inquirer.

Tương tự, gạo xát thông thường và xát kĩ được 
bán ở mức trung bình 38,35 peso/kg và 42,86 
peso/kg trong giai đoạn này, tương ứng giảm 
7% và 4,9% so với cùng kì năm ngoái. 
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Biểu đồ 3: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019
(Nguồn: USDA - đơn vị: Triệu tấn)

Nam Phi: Trong 7 tháng đầu năm 
2019, Nam Phi đã nhập khẩu 
389.669 tấn gạo, giảm khoảng 17% 

so với mức 470.859 tấn cùng kì năm 2018, theo 
dữ liệu công bố của Hải quan Nam Phi. 

Riêng tháng 7, Nam Phi đã nhập khẩu 68.216 
tấn gạo, tăng khoảng 99% so với con số 34.364 
tấn trong tháng 5/2019 và tăng khoảng 32% so 
với mức 51.844 của tháng 6/2018. 

Nam Phi đã nhập khẩu 66.658 tấn gạo xay xát, 
173 tấn lúa, 471 tấn gạo lứt và 914 tấn tấm.

Guinea-Bissau: Tổ chức Nông 
Lương Thế giới (FAO) cho biết 
Guinea-Bissau đang trong giai đoạn 

xuống giống và sẽ hoàn tất vào tháng 8 tới; dự 

Haiti: Tổ chức Nông Lương Thế giới 
(FAO) dự báo sản lượng lúa gạo 
trong năm 2019 của Haiti ở mức 

180.000 tấn, giảm 1,6% so với con số 183.000 
tấn của năm 2018. 

kiến thu hoạch dứt điểm vào tháng 1/2020. 

Sản lượng lúa ước đạt 176.000 tấn, tăng 
khoảng 6,5% so với mức 165.000 tấn của năm 
trước đó. 45% nhu cầu lương thực trong nước 
phụ thuộc vào khối lượng nhập khẩu. 

Trong đó, gạo chiếm đến 80% tổng lượng lương 
thực nhập khẩu. FAO dự báo trong năm thị 
trường 2018-19 (tháng 11/2018 đến tháng 
10/2019) nước này sẽ nhập khẩu khoảng 
140.000 tấn ngũ cốc.

Vụ chính 2019 đang trong giai đoạn phát triển 
và lượng mưa nhìn chung phân bố đều đã góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi cho tình hình sản 
xuất tại các khu vực gieo trồng chính. Các khu 
vực vùng sâu vùng xa cũng ghi nhận tình hình 
vụ hoa màu lạc quan hơn với năng suất đạt kì 
vọng.

Vụ chính năm 2019 diễn ra từ tháng 3 đến 
tháng 11, hiện đang gặp nhiều khó khăn do chi 
phí sản xuất cao, đồng nội tệ suy yếu và áp lực 
lạm phát cao. Dự kiến diện tích sản xuất vụ hai 
(tháng 11 đến tháng 3) sẽ giảm nhẹ. 

FAO dự báo nhập khẩu ngũ cốc (bao gồm cả 
gạo) trong năm 2019-20 (từ tháng 7/2019 đến 
tháng 6/2020) của Haiti sẽ trên mức bình quân 
835.000 tấn.
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trong năm 2019 của Haiti ở mức 

180.000 tấn, giảm 1,6% so với con số 183.000 
tấn của năm 2018. 

Vụ chính 2019 đang trong giai đoạn phát triển 
và lượng mưa nhìn chung phân bố đều đã góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi cho tình hình sản 
xuất tại các khu vực gieo trồng chính. Các khu 
vực vùng sâu vùng xa cũng ghi nhận tình hình 
vụ hoa màu lạc quan hơn với năng suất đạt kì 
vọng.

Vụ chính năm 2019 diễn ra từ tháng 3 đến 
tháng 11, hiện đang gặp nhiều khó khăn do chi 
phí sản xuất cao, đồng nội tệ suy yếu và áp lực 
lạm phát cao. Dự kiến diện tích sản xuất vụ hai 
(tháng 11 đến tháng 3) sẽ giảm nhẹ. 

3. Diễn biến giá

Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) 
trung bình 223 điểm vào tháng 7, tăng 
nhẹ so với tháng 6 và thấp hơn 2,7% 
so với cùng kì năm trước

2015 2016 2017 2018 2018 2019

2002-2004 = 100 %

T1 - T7

T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 2018 2019

Chỉ số giá gạo theo FAO

Chỉ số giá gạo Indica chất lượng cao

Chỉ số giá gạo Indica chất lượng thấp

Chỉ số giá gạo Japonica

Chỉ số giá gạo Aromatic

211     194     206     224       228     224     222     216      215     216     223     221     222     222     222     222     223        228     222       -2,7

284     180     183     201       199     199     197     107      194     192     192     189     189     191     190     190     190        204     190       -6,9

284     187     195     208       208     203     200     200      199     197     196     192     194     195     195     192     194        214     194       -9,4    

263     228     232     256       266     258     259     247      244     249     269     266     267     265     264     264     264        259     265         2,6                 

176     153     204     216       217     218     213     204      207     209     211     211     211     217     219      223     223       221     217       -2,0

     

Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
T1 - T7
T1 - T7

Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu
(Nguồn: FAO - Đơn vị tính :USD/tấn)

FAO dự báo nhập khẩu ngũ cốc (bao gồm cả 
gạo) trong năm 2019-20 (từ tháng 7/2019 đến 
tháng 6/2020) của Haiti sẽ trên mức bình quân 
835.000 tấn.

Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 7/2019 
(Nguồn: FAO)
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Theo Reuters, tại Thái Lan, trong tuần cuối 
tháng 7, gạo 5% tấm giá giảm xuống tăng lên 
400 – 409 USD/tấn, từ mức 406 – 425 USD/tấn. 

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn tương đối ổn định và 
đồng baht mạnh (đồng bath tăng giá mạnh nhất 
trong số các đồng tiền Châu Á trong năm nay) 
giữ cho giá gạo Thái Lan tăng cao hơn so với 
các nước khác.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ có giá giảm xuống 
khoảng 374-377 USD/tấn, từ 377-381 USD/tấn.

“Thị trường Châu Phi hiện đang khá tích cực”, 
Reuters dẫn lời ông Nitin Gupta, Phó Chủ tịch 
phụ trách kinh doanh lúa gạo của Olam, cho 
biết. 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ giai đoạn tháng 4 – 
7/2019 giảm 28,2% so với cùng kì năm ngoái, 
xuống 2,35 triệu tấn, do nhu cầu gạo 
nonbasmati từ khách hàng châu Phi vẫn yếu.

Bảng 4: Giá gạo xuất khẩu của một số nước từ 29/7 - 1/8
(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: USD/tấn)



Phần 2
thị trường lúa gạo
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1. Tình hình sản xuất

•  Diện tích gieo trồng, thu hoạch

Gieo trồng: Theo số liệu của Tổng Cục Thống 
kê, tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 
1.087 nghìn ha lúa mùa, tăng 2,5% cùng kì năm 
trước. Trong đó các địa phương phía Bắc gieo 
cấy 915,2 nghìn ha, tăng 3,2%; các địa phương 
phía Nam gieo cấy 171,8 nghìn ha, giảm 1,3%. 

Tiến độ gieo cấy lúa mùa ở các địa phương 
phía Bắc năm nay nhanh hơn cùng kì năm 
trước do lịch thời vụ sản xuất vụ xuân kết thúc 
sớm, ở phía Nam chậm hơn chủ yếu do ảnh 
hưởng của thời tiết khô hạn, đặc biệt tại các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Hiện nay các địa phương đang khẩn trương 
hoàn thành công tác gieo cấy lúa mùa, các trà 
lúa đã cấy phát triển tương đối tốt, diện tích trà 
lúa sớm đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh.

Đến trung tuần tháng 7, cả nước gieo cấy được 
2.009,8 nghìn ha lúa hè thu, bằng giảm 1,9% 
cùng kì năm trước, trong đó các địa phương 
phía Bắc đạt 173,9 nghìn ha, giảm 0,1%; các 
địa phương phía Nam đạt 1.835,9 nghìn ha, 
giảm 2%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đạt 1.568,6 nghìn ha, giảm 2,1%.

Lúa thu đông ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long được xuống giống sau khi thu hoạch lúa 
hè thu để đảm bảo lúa thu đông được thu 
hoạch trước khi mùa lũ tràn về, đồng thời để 
tránh dịch bệnh lây lan khi xuống giống vụ đông 
xuân năm sau. 

Tính đến ngày 15/7, vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đã xuống giống được 245,3 nghìn ha lúa 
thu đông, tăng 6,3% cùng kì năm trước. Hiện tại 
lúa thu đông đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Thu hoạch:  Hiện nay trà lúa hè thu sớm đã cho 
thu hoạch với diện tích đạt 563,2 nghìn ha, tăng 
25,5% cùng kì năm trước, trong đó vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long đạt 552,4 nghìn ha, tăng 
26,3%.

•  Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Bảo vệ thực 
vật, tính đến hết tháng 7, cả nước có 19.860 ha 
lúa bị nhiễm rầy, tăng trên 6.700 ha so với 
cùng kì năm ngoái. Diện tích bị nhiễm phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam và Duyên hải 
Nam Trung bộ. 

Về bệnh đạo ôn, có trên 22.200 ha bị nhiễm 
bệnh đạo ôn hại lá, tăng trên 5.100 ha so với 
cùng kì năm trước, phân bố chủ yếu tại các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải Nam 
Trung bộ; có 5.120 ha bị bệnh đạo ôn cổ bông, 
tăng trên 2.300 ha tập trung các tỉnh phía Nam. 

Bệnh khô vằn cũng đang gây hại với 12.180 ha, 
giảm gần 1.500 ha so với cùng kì năm ngoái. Sâu 

cuốn lá nhỏ với gần 12.200 ha, giảm 2.000 ha. 
Diện tích bị nhiễm tập trung tại các tỉnh phía Nam.



Ngoài ra, cũng có hàng chục nghìn héc ta lúa 
Mùa, Hè Thu bị nhiễm các bệnh như: đen lép 
hạt, bạc lá, chuột gây hại… với tình trạng diện 
tích bị nhiễm có giảm so với cùng kì năm ngoái. 

Cục Bảo vệ thực vật dự báo, rầy các loại sẽ tiếp 
tục gây hại trên lúa Mùa sớm, lúa sạ ở miền Bắc.

Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, 
chuột... tiếp tục gây hại trên những diện tích lúa 
trong giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Cục Bảo vệ 
thực vật đề nghị các tỉnh phía Bắc giám sát rầy 
di trú theo gió bão để phòng chống bệnh lùn sọc 
đen hại lúa. 

Tại các tỉnh Đông Nam bộ và Đồng bằng sông 
Cửu Long, rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến 
tuổi trưởng thành mang trứng, gây hại chủ yếu 
ở mức nhẹ-trung bình. Các tỉnh tập trung theo 
dõi diễn biến rầy nâu, bệnh đạo ôn gây hại; chỉ 
đạo phòng chống kịp thời những diện tích có 
mật độ rầy, tỉ lệ bệnh cao. 

Các địa phương có gieo trồng lúa Thu Đông 
2019 cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy 
nâu để gieo sạ “né rầy”, nhằm hạn chế rầy nâu 
di trú truyền vi rút bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho 
lúa non. Các địa phương cần tích cực chuẩn bị 
đất, để xuống giống vụ Thu Đông né rầy đạt 
hiệu quả cao. 

Bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển trên lúa giai 
đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ 
bông trên các trà lúa trổ bông. Các tỉnh cũng lưu 
ý theo dõi để hướng dẫn nông dân phòng trị kịp 
thời, khuyến cáo nông dân không nên bón quá 
thừa phân đạm và cần đảm bảo nguyên tắc “4 
đúng” khi phun thuốc. Nông dân tuyệt đối không 
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Bệnh khô vằn cũng đang gây hại với 12.180 ha, 
giảm gần 1.500 ha so với cùng kì năm ngoái. Sâu 

cuốn lá nhỏ với gần 12.200 ha, giảm 2.000 ha. 
Diện tích bị nhiễm tập trung tại các tỉnh phía Nam.

pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc 
phòng trị bệnh.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 
khối lượng gạo xuất khẩu tháng 7/2019 ước đạt 
651.000 tấn với giá trị đạt 285 triệu USD.

7 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu gạo 
ước đạt 4,01 triệu tấn và 1,73 tỉ USD, tăng 2,1% 
về khối lượng nhưng giảm 14,3% về giá trị so 
với cùng kì năm 2018. 

Trong đó, Philippines đứng thứ nhất về thị 
trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 33,7% 
thị phần và các thị trường có giá trị xuất khẩu 
gạo tăng mạnh là Bờ Biển Ngà (tăng 67,4%), 
Hong Kong (tăng 55,9%) và Saudi Arabia (tăng 
38,1). Icon mô tả con số

Riêng lượng gạo xuất sang Trung Quốc trong 7 
tháng đầu năm 2019 đã giảm tới 66% so với 
cùng kì năm 2018, xuống còn 318.100 tấn)

Giới thương nhân cho biết nhu cầu về gạo của 
người Trung Quốc vẫn khá cao nhưng các nhà 
nhập khẩu của nước này khó có thể mua hàng 
từ Việt Nam vì những rào cản kỹ thuật mới mà 
chính phủ nước này vừa áp đặt.

Vào đầu tháng 7, trao đổi với Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn, ông Lê Phát Long, Giám đốc Công ty 
TNHH Phát Tài cho biết, riêng với thị trường 
Trung Quốc, ngoài việc thuế xuất khẩu vào đây 
tăng, thì yêu cầu nâng cao chất lượng, tăng 
cường kiểm soát hàng hóa và kiểm tra về an 
toàn thực phẩm là những yếu tố khiến xuất khẩu 
gạo Việt Nam vào nước này sụt giảm mạnh.

2. Xuất khẩu

651.000 tấn

318.100 tấn

285 triệu USD
Tháng 
7/2019

4,01 triệu tấn
1,73 tỉ USD

7 tháng
2019

7 tháng
2019

66%

Dẫn chứng điều này, theo ông Long, Việt Nam 
có 21 doanh nghiệp đạt yêu cầu xuất khẩu gạo 
vào Trung Quốc, nhưng từ năm 2019, phía 
Trung Quốc bắt buộc phải xuất tại cửa của 21 
doanh nghiệp này, tức không được nhận xuất 
ủy thác cho các đơn vị khác. “Năm 2018, 21 
doanh nghiệp này còn có thể nhận xuất ủy thác 
cho mấy đơn vị chưa có giấy phép, nhưng năm 
nay (2019) phải xuất trực tiếp, không được xuất 
ủy thác nữa”, ông cho biết.

Ngoài ra, theo ông, phía Trung Quốc cũng yêu 
cầu doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu 
vào quốc gia này phải đăng ký công suất nhà 
máy. Chẳng hạn, doanh nghiệp có nhà máy 
công suất 100 tấn/ngày, tương đương 36.500 
tấn/năm, thì mỗi năm xuất không quá số lượng 
đó, nếu vượt quá sẽ bị cắt giấy phép.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, thị 
trường Trung Quốc gần đây đã chuyển từ 
thương mại biên mậu không chính thức, sang 
mua bán chính ngạch, đồng thời đã nâng cao 
yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa đơn 
chứng từ…, nên dẫn đến sụt giảm.

“Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến 
giảm xuất khẩu nông sản, đặc biệt là với lúa 
gạo”, ông nhấn mạnh.
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Giới thương nhân cho biết nhu cầu về gạo của 
người Trung Quốc vẫn khá cao nhưng các nhà 
nhập khẩu của nước này khó có thể mua hàng 
từ Việt Nam vì những rào cản kỹ thuật mới mà 
chính phủ nước này vừa áp đặt.

Vào đầu tháng 7, trao đổi với Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn, ông Lê Phát Long, Giám đốc Công ty 
TNHH Phát Tài cho biết, riêng với thị trường 
Trung Quốc, ngoài việc thuế xuất khẩu vào đây 
tăng, thì yêu cầu nâng cao chất lượng, tăng 
cường kiểm soát hàng hóa và kiểm tra về an 
toàn thực phẩm là những yếu tố khiến xuất khẩu 
gạo Việt Nam vào nước này sụt giảm mạnh.

Việc giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm mạnh 
trong tuần cuối tháng 7, doanh nghiệp xuất khẩu 
gạo cho biết Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn 
trong việc tìm kiếm thị trường mới để bù đắp 
cho sự sụt giảm mạnh lượng gạo xuất sang 
Trung Quốc.

Về hoạt động kinh doanh, theo Cục Xuất nhập 
khẩu (Bộ Công Thương), tính đến cuối tháng 7, 
đã có thêm 42 thương nhân được cấp phép 
xuất khẩu gạo, sau khi Nghị định số 107 về kinh 
doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực.   

Có thể kể đến như CTCP Thực phẩm Gap, 
CTCP Tập Nam An, CTCP Nông sản xanh Minh 
Phong, Công ty TNHH Lộc Vân; CTCP XNK  LT 
Vạn Lộc; CTCP Bao bì Đồng Tháp; CTCP XNK 
gạo Ngọc Thiên Phú…

Dẫn chứng điều này, theo ông Long, Việt Nam 
có 21 doanh nghiệp đạt yêu cầu xuất khẩu gạo 
vào Trung Quốc, nhưng từ năm 2019, phía 
Trung Quốc bắt buộc phải xuất tại cửa của 21 
doanh nghiệp này, tức không được nhận xuất 
ủy thác cho các đơn vị khác. “Năm 2018, 21 
doanh nghiệp này còn có thể nhận xuất ủy thác 
cho mấy đơn vị chưa có giấy phép, nhưng năm 
nay (2019) phải xuất trực tiếp, không được xuất 
ủy thác nữa”, ông cho biết.

Ngoài ra, theo ông, phía Trung Quốc cũng yêu 
cầu doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu 
vào quốc gia này phải đăng ký công suất nhà 
máy. Chẳng hạn, doanh nghiệp có nhà máy 
công suất 100 tấn/ngày, tương đương 36.500 
tấn/năm, thì mỗi năm xuất không quá số lượng 
đó, nếu vượt quá sẽ bị cắt giấy phép.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, thị 
trường Trung Quốc gần đây đã chuyển từ 
thương mại biên mậu không chính thức, sang 
mua bán chính ngạch, đồng thời đã nâng cao 
yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa đơn 
chứng từ…, nên dẫn đến sụt giảm.

“Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến 
giảm xuất khẩu nông sản, đặc biệt là với lúa 
gạo”, ông nhấn mạnh.

3. Tình hình thu mua của một số doanh 
nghiệp gạo 

4. Diễn biến giá

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu tại 
châu Á biến động trái chiều trong tháng qua. 

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu bình quân 7 
tháng đầu năm 2019 đạt 431 USD/tấn, giảm 
15% so với cùng kì năm 2018. 

Về chủng loại xuất khẩu, giá trị xuất khẩu gạo 
trắng chiếm 46,8% tổng kim ngạch; gạo 
Jasmine và gạo thơm chiếm 38,3%; gạo nếp 
chiếm 8,4% và gạo Japonica, gạo giống Nhật 
chiếm 5,9%. 

Về gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung 
Quốc 52,9%; Phillipines 19,6%. 

Gạo tiêu chuẩn 5% tấm Thái Lan giảm từ 413 
USD/tấn xuống còn 402 USD/tấn, gạo đồ 5% 
tấm Ấn Độ tăng từ 374 USD/tấn lên 377 
USD/tấn, gạo 5% tấm Việt Nam tăng từ 335 
USD/tấn lên 350 USD/tấn. 

Trong khi đó, giá lúa, gạo trong nước tại có xu 
hướng tăng nhẹ về cuối tháng, đặc biệt tại An 
Giang tăng khá mạnh. 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, 
như An Giang, lúa IR50404 ở mức 4.300 
đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; lúa OM 5451 
khoảng 5.000 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg; lúa 
OM4218 đạt 4.900 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg 
so với đầu tháng; gạo IR50404 ở mức 10.000 – 
11.000 đồng/kg; gạo chất lượng cao ở mức 
13.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở 
mức 14.000 đồng/kg. 

7 tháng
2019 431 USD/tấn

15%

52,9%
19,6%

Trung Quốc

Phillipines
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Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 ổn định ở mức 
3.900 đồng/kg; gạo IR50404 ở mức 12.000 
đồng/kg; gạo jasmine ở mức 14.000 đồng/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 ở mức 4.600 
đồng/kg, giảm 200 đ/kg; lúa OM 4218 ở mức 
5.200 – 5.300 đồng/kg; lúa OM 6976 ở mức 
5.200 – 5.300 đồng/kg; lúa Jasmine ở mức 
5.800 – 5.900 đồng/kg, ổn định so với đầu tháng.

Lúa OM 5451 Lúa IR50404 Lúa OM4218 

4.300
đồng/kg

5.000
đồng/kg

4.900
đồng/kg

AN GIANG

500 đồng 900 đồng 800 đồng
gạo chất 

lượng cao gạo IR50404 gạo jasmine

13.000
đồng/kg

10.000-11.000 
đồng/kg

14.000 
đồng/kg

lúa IR50404 gạo IR50404 gạo jasmine

3.900 đồng/kg 12.000 đồng/kg 14.000 đồng/kg

VĨNH LONG

Phụ phẩm

Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 21/6-27/6
(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: đồng/kg)
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Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

Phần 3
dự báo

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.
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Theo Reuters, giá gạo 5% tấm đã giảm còn 340 - 
350 USD/tấn trong ngày 1/8 từ mức 350 USD 
trong tuần cuối tháng 7.

"Chúng tôi đã nghe tin Philippines có thể cấm nhật 
khẩu trong mùa vụ tại đây vào tháng 9 để hỗ trợ 
người nông dân địa phương", một thương nhân tại 
TP HCM cho biết. 

Các nhà nhập khẩu tại Philippines, một trong 
những người mua hàng đầu của Việt Nam, đã 
mua quá nhiều gạo trong thời gian gần đây để dự 
trữ, một thương nhân khác cho hay.

Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

DỰ BÁO tháng 7 năm 2019

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn cho rằng, gạo trong 
nước có thể tăng trong thời gian tới 
do nhu cầu cải thiện.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

Phần 4
chính sách

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



vietnambiz.vn TRANG 20

Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

chính sách tháng 7 năm 2019

1. Chính sách các nước

2. Chính sách trong nước

Thái Lan: Hôm 15/7, ông Werachon 
Sukondhapatipak, Phó phát ngôn 
viên chính phủ Thái Lan, cho biết 

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đang quan tâm 
đến người nông dân trồng lúa với mong muốn 
chỉnh phủ đảm bảo giá gạo phù hợp với cơ chế 
thị trường và không tạo ra vấn đề lâu dài có thể 
dẫn tới tham nhũng.

Ông Prayut đã xác nhận mong muốn của người 
dân phù hợp với chính sách của chính phủ, đặc 
biệt là kế hoạch toàn diện về sản xuất lúa gạo 
và kế hoạch tiếp thị. 

Mục đích là cân bằng cung – cầu gạo theo các 
nguyên tắc sản xuất định hướng thị trường, ổn 
định giá gạo và tăng cường sản xuất cùng với 
hiệu quả quảng bá sản phẩm để quản lý giá gạo 
theo cơ chế thị trường. 

Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay, Bộ Nông 
nghiệp và Hợp tác xã Thái lan sẽ theo đuổi các 
kế hoạch thúc đẩy bán gạo và canh tác, giảm 
chi phí sản xuất và rủi ro về giá như đa dạng 
giống cây trồng trong mùa khô.

Cùng với đó, sản xuất và phân bổ hạt giống tốt, 
thúc đẩy hệ thống canh tác quy mô lớn và sản 
xuất gạo hữu cơ, trong khi kết nối toàn diện thị 
trường gạo hữu cơ và thị trường gạo theo tiêu 
chuẩn GAP. 

Về những định hướng của chính phủ mới, Thủ 
tướng sẽ xem xét đến lợi ích bền vững của 
người nông dân, theo Thaivisa News.

Chính phủ mới sẽ vẫn thúc đẩy nguyên tắc sản 
xuất theo định hướng thị trường và khuyến 
khích người dân tạo thu nhập, theo đó có thể tự 
đảm bảo cho bản thân và gia đình mình.

Australia: Vào cuối tháng 7, Bộ 
Nông nghiệp Australia đã công bố 
các tiêu chuẩn chất lượng mới đối 

với mặt hàng gạo đồ nhập khẩu dành cho tiêu 
thụ trực tiếp hoặc công nghiệp chế biến, theo 
nguồn tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia. 

Theo quy định mới này, gạo cần được ngâm 
trong nước ở nhiệt độ tối thiểu 600 độ C cho 4 
giờ hoặc 650 độ C cho 2 giờ, và gạo cần được 

hấp ở nhiệt độ tối thiểu 1.100 độ C trong thời 
gian thấp nhất là 10 phút hoặc 1.170 độ C trong 
thời gian 5 phút. 

Bộ Nông nghiệp Australia sẽ đưa ra quyết định 
thông quan sau khi kiểm tra ngẫu nhiên các lô 
hàng gạo nhập khẩu và nhà nhập khẩu là những 
người sẽ chịu chi phí giám định này.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 
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chính sách tháng 7 năm 2019

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Phần 5
công nghệ 
giống lúa mới

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.
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Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 

Giống lúa OM6976 có nguồn gốc từ tổ hợp lai 
IR68144/OM997//OM2718///OM2868, được công 
nhận giống chính thức 2011.

Thời gian sinh trưởng: Vùng Đồng bằng Sông Hồng 
và trung du Bắc bộ, vụ xuân 125 - 130 ngày; vụ mùa 
100 - 105 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3 - 5 
ngày). Vùng Bắc Trung bộ thời gian rút ngắn 3 - 5 
ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại 
Nam Trung bộ, vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày; Hè 
Thu 95 - 100 ngày. 

Chiều cao cây: 95-100cm, dạng hình đẹp, rất cứng 
cây, bông to chùm, đóng hạt dầy. Chống chịu rầy 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Công nghệ, giống lúa mới tháng 7 năm 2019

Giống lúa PY2

Giống lúa OM6976

Giống nếp N98

Giống lúa ANS1

Giống lúa thuần PY2 đã được Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 
chính thức vào nngày 30/7/2019. 

Trước đó, ngày 26/5/ 2019, Hội đồng Khoa học 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
thông qua việc công nhận chính thức giống lúa 
PY2 là giống chính thức do PGS TS Lê Vĩnh 
Thảo làm chủ tịch Hội đồng và trình Bộ trưởng 
xem xét quyết định.

PY2 là giống lúa thuần, ngắn ngày, chống chịu 
tốt với sâu bệnh hại chính, đảm bảo năng suất 
và chất lượng; đặc biệt là khả năng chống đỗ 
ngã rất tốt. 

Với việc công nhận chính thức giống lúa thuần 
PY2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
giao Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và đơn vị có giống lúa mới được công nhận 
chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến giống lúa mới 
được công nhận vào sản xuất theo đúng quy định.

nâu và bệnh đạo ôn tốt, chống chịu bệnh vàng lá – 
lùn xoắn lá khá.

Tiềm năng năng suất cao và ổn định trong cả hai vụ 
Đông Xuân và Hè Thu. Vụ Đông Xuân: 9 - 10 tấn/ha, 
Hè Thu: 7 - 7,5tấn/ha.

Giống lúa ANS1 (An sinh 1399), được Viện Khoa 
học Kĩ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ 
lai tạo, chọn lọc từ cặp lai ba giữa giống mẹ OM 
6916 lai với giống bố DV 108, con lai F1 tiếp tục 
được chọn làm mẹ lai với giống OMCS 98.

Giống ANS1 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm 
trung bình sớm, khoảng 87 - 105 ngày (Duyên hải 
nam Trung bộ): Vụ Đông Xuân 100 - 105 ngày, Vụ 
Hè Thu 87 - 95 ngày.

Giống nếp N98 được chọn tạo từ tổ hợp 
Yunshin//I.316/IR26 nhập nội từ IRRI năm 1987. 
Giống này có khả năng thích ứng rộng, có thời gian 
sinh trưởng vụ mùa 110 - 115 ngày, vụ xuân muộn 
130 - 135 ngày.
Cây cao 105 – 110 cm, cứng cây, chống đổ, kháng 
bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, đẻ nhánh khoẻ, bông 
dài, số hạt /bông 190 – 230 hạt /bông, trọng lượng 
1.000 hạt 23,5 – 24,5 gr.

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



Theo đó, việc chuyển đổi không làm mất đi các 
điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không 
gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy 
lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 
sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình 
thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với 
định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương. 
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Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định 107 thay 
thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, 
xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành 
vào tháng 8 được kì vọng sẽ gỡ vướng và tạo 
môi trường thông thoáng nhất cho doanh 
nghiệp ngành gạo phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá 
trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan 
trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn 
về tư duy xuất khẩu.

Ông Hải cho rằng, với Nghị định 107, các doanh 
nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều 
kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới 
lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu 
về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải 
đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi 
thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy 
định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo 
kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ lộ 
các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân 
không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo 
vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất…

Ngoài ra, ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành 
nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 
năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019
Biểu đồ 2: Tình hình nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ 2010 đến nay 
Biểu đồ 3: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 8 
Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 7/2019 
Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu
Bảng 4: Giá gạo xuất khẩu của một số nước từ 29/7 - 1/8
Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 21/6-27/6

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

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

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 7 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 
7/2019” 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 tháng 10 năm 2018

Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% 
diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho 
nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 
thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục 
hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 
đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định 
sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/9/2019.



Địa chỉ:   Lầu 3 - Tòa nhà Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM

Chi nhánh:   Số 5 - Khu 38A Trần Phú - P. Điện Biên -  Q. Ba Đình - Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


