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



háng 7, áp lực dịch bệnh gia tăng đang 
tiếp tục thách thứ thị trường toàn cầu. 
Đặc biệt, dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn 

đe doạ thị trường thịt heo thế giới, khi không chỉ 
khiến sản lượng giảm tại các quốc gia châu Á, 
mà còn gia tăng bất ổn cho thương mại và triển 
vọng sản xuất tại những phần khác của thế giới, 
theo báo cáo quí III/2019 của Rabobank.

Trong khi giá thịt heo Trung Quốc đã bắt đầu 
tăng cao, phản ứng sản xuất tại các phần còn 
lại của thế giới dường như trở nên cảnh giác 
hơn. 

Những yếu tố khác, gồm quản lí dịch bệnh và 
thời tiết, đang cản trở sản xuất tại châu Âu và 
Brazil. 

Bên cạnh đó, diến biến mới trong cuộc chiến 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dấy lên lo 
ngại cho các nhà sản xuất và xuất khẩu thịt heo 
Mỹ. 
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Báo cáo quí III/2019 từ Rabobank cho biết xu 
hướng sản xuất tại Mỹ trong nửa cuối của năm 
2019 được dự báo sẽ tăng, nhờ đàn heo nái 
lớn và sự cải thiện trong sản xuất. 

Dữ liệu từ Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế (ERS) 
của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chỉ ra, sản 
lượng thịt heo thương phẩm (không bao gồm 
heo bị giết thịt tại trang trại) trong tháng 6 là 
2.127,6 triệu pound; và sản lượng thịt heo 
được kiểm tra liên bang là 2.118,3 triệu pound.
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Sản lượng thịt heo thương phẩm 6 tháng đầu năm

Sản lượng thịt heo được kiểm tra liên bang 6 tháng đầu năm

Luỹ kế đến tháng 6, sản lượng thịt heo thương 
phẩm và được kiểm tra liên bang lần lượt đạt 
13.453,3  và 13.391,8 triệu pound; theo đó, 
tăng lần lượt 3,7% và 3,8% so với cùng kì 
năm ngoái.

Cũng theo ERS, lượng heo thương phẩm bị 
giết mổ tại Mỹ trong tháng 6 đạt gần 10 triệu 
con, còn số heo được kiểm tra liên bang bị 
giết mổ trong cùng kì là 9,9 triệu con. 

3,7%

3,8%
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1. Tình hình sản xuất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI

Theo dữ liệu mới nhất từ Statista, trong năm 
2018, Trung Quốc sản xuất lượng thịt heo lớn 
nhất trên thế giới, đạt 54 triệu tấn. Liên minh 
châu Âu (EU) và Mỹ lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 
hai và và thứ ba, với sản lượng thịt heo của 
Trung Quốc gấp hai lần của EU và 4 lần của Mỹ. 

Tổng sản lượng heo toàn cầu trong năm 2018 là 
121 triệu con.

THÁNG 7 NĂM 2019

Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo tại các quốc gia sản xuất
hàng đầu thế giới trong 2018 (Đơn vị: 1000 tấn. Nguồn: 
Statista.)
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63 triệu con

Lượng heo thương phẩm giết mổ  6 tháng đầu năm

3,1%

62 triệu con

Lượng heo kiểm tra liên bang giết mổ  6 tháng đầu năm

3,2%
Châu Âu: dịch ASF tại miền đông 
châu Âu vẫn lan rộng, làm giảm mong 
muốn mở rộng sản xuất. Nhiệt độ 

mùa hè đang làm chậm tăng trưởng sản lượng. 

Theo báo cáo mới nhất của Cục Phát triển 

Nông nghiệp và Làm vườn (AHDB) của Anh, 
sản lượng thịt heo sẽ tăng khoảng 2% so với 
cùng kì năm ngoái vào nửa cuối năm 2019, giữ 
vững triển vọng đưa ra trong dự báo hồi tháng 4.

Con số này phản ánh các điều kiện tốt hơn 
trong năm nay, và sự tăng trưởng về số lượng 
heo nái bắt đầu mang lại ảnh hưởng xuyên suốt. 

Trọng lượng heo giết mổ được dự báo duy trì 
trên mức trung bình của năm ngoái, theo đó có 
thể thúc đẩy sản lượng thịt heo tăng cao hơn. 

Theo AHDB, số lượng heo sạch giết mổ tại Anh 
tăng 3% so năm ngoái lên 909.100 con trong 
tháng 7. Tuy nhiên, vì tháng 7 năm nay có thêm 
một ngày so với năm ngoái. 

Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng heo sạch 
giết mổ tổng cộng là 6,15 triệu con, tăng 0,4% 
so với năm ngoái. 

Lượng heo sạch giết mổ phục hồi trong tháng 7 
trên khắp các  khu vực của Vương quốc Anh.
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Trong nửa đầu năm, lượng heo thương phẩm bị 
giết mổ tăng 3,1% so với năm ngoái lên 63 
triệu con. Lượng heo được kiểm tra liên bang 
bị giết mổ trong cùng giai đoạn cũng tăng 3,2% 
lên 62 triệu con. 

Biểu đồ 2: Biến động sản lượng thịt heo hàng năm tại Anh (Đơn vị: %. Nguồn: AHDB)
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Biểu đồ 3: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 19/7 – 1/8 (Nguồn: OIE)
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Về diễn biến dịch ASF, theo Tổ chức Thú y 
Thế giới (OIE), từ ngày 19/7 đến 1/8, tổng cộng 
có 7.616 ổ dịch (trong đó có tới 6.082 trường 
hợp tại Việt Nam) vẫn đang bùng phát và 1.926 
trường hợp mới được báo cáo. Trong báo cáo 
trước đó có 5.825 trường hợp đang lây lan (với 
4.408 trường hợp bùng phát tại Việt Nam) và 
145 ổ dịch mới.

Theo OEI, trong giai đoạn này, thiệt hại tổng 
cộng 131.720 con heo. 

Trong đó, châu Âu thông báo thiệt hại 5.466 
con, chiếm 4,1% tổng thiệt hại, số heo chết và 
bị tiêu huỷ nhiều nhất được ghi nhận tại Ba Lan 
(4.070 trong tổng số 5.466 con). 

Tại châu Á, số heo bị tiêu huỷ được báo cáo 
là 126.254 con heo, chủ yếu là tại Việt Nam. 
Còn châu Phi không báo cáo có sự thiệt hại vì 
dịch bệnh. 



VIETNAMBIZ.VN TRANG 7

Châu Âu: Dịch ASF cũng đang đe 
doạ lan trên khắp châu Âu vì sự gia 
tăng nhanh chóng của số trường hợp 

nhiễm virus khiến người chăn nuôi và các nhà 
thú y lo ngại bệnh dịch sẽ tàn phá ngành công 
nghiệp chăn nuôi heo của lục địa.

Slovakia: Ngày 25/7, Cơ quan Thực 
phẩm và Thú ý của Slovakia đã công 
bố trường hợp nhiễm dịch ASF đầu 

tiên tại phía đông giáp biên giới Hungary.

Theo đó, ổ dịch được phát hiện ở một đàn heo 
giống nhỏ tại làng Strazne, thuộc quận Trebisov. 
Số đàn heo trong vòng bán kính 3 km xung 
quanh ngôi làng đã bị tiêu huỷ, các nhà chức 
trách cho biết. Đồng thời hình thành các khu 
vực bảo vệ trong bán kính 3 km và khu giám sát 
trong vòng 10 km. 

Các cơ quan chức năng Slovakia cũng cảnh 
báo Hungary trường hợp lây nhiễm dịch ASF, 
và đã điền thông tin vào hệ thống thông báo 
dịch bệnh động vật toàn cầu và Liên minh châu 
Âu (EU).

Romania: Trong tháng 7, Romania 
đã ghi nhận sự tăng vọt về số 
trường hợp báo cáo nhiễm dịch ASF 

tại các trang trại nuôi heo trong nước, với 
khoảng 300 ổ dịch mới trong tháng 7, tăng từ 

Hungary: Đã có hàng trăm con heo 
rừng tại Hungary đã được chẩn 
đoán nhiễm dịch ASF trong năm nay. 
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mức gần 80 trường hợp trong tháng 6 và 30 
trong tháng 1. 

Ủy ban châu Âu cho biết cuộc chiến chống lại 
dịch ASF là một thử thách khó khăn và khẩn 
cấp vì nó đe dọa tới đàn heo của cả lục địa. 

Dịch ASF, được phát hiện tại Kenya vào đầu 
những năm 1900, đã lây lan nhanh chóng tại 
Trung Quốc và những khu vực khác của châu Á 
trong hơn một năm qua, đã kéo giá thịt heo 
tăng cao. 

Hơn 4 triệu con heo đã bị tiêu hủy tại châu Á 
và theo một số ước tính, đàn heo của Trung 
Quốc có thể đã giảm một nửa trong năm ngoái 
vì dịch bệnh. 

Tại Liên minh châu Âu (EU), Bulgaria cũng tăng 
cường việc tiêu hủy heo sau khi 18 trường hợp 
được chẩn đoán trong tháng 7, trong khi Slova-
kia báo cáo trường hợp đầu tiên vào tháng 
trước, theo Financial Times.

Virus ASF vẫn chưa lan tới những quốc gia sản 
xuất thịt heo hàng đầu của châu Âu, gồm Đức, 
Pháp và Hà Lan.

Biểu đồ 4: Số trường hợp bùng phát dịch ASF tại heo nuôi (hộ gia đình và thương mại)(Nguồn: Financial Times)

Tuy nhiên, Justin Sherrard, chuyên gia 
phân tích tại Rabobank, cho hay như 
được nhìn thấy tại Trung Quốc và Việt 
Nam, nếu dịch lây lan, nó sẽ gây ra hậu 
quả khủng khiếp [tại châu Âu]. 
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Romania: Sự bùng phát của dịch 
ASF tại Romania là một sự không 
may của một loạt các yếu tố chính 

trị, mất tổ chức và không hiệu quả, theo Ioan 
Ladosi, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất thịt 
heo Romania. 

Romania đã tiêu hủy hơn 200.000 con heo 
vào năm ngoái khi đàn heo nái lớn nhất của 
quốc gia bị nhiễm dịch. 

Ông Ladosi đổ lỗi cho Chính phủ về sự bùng 
phát mới nhất, vì cho rằng chính phủ Romania 
đã không triển khai toàn bộ các biện pháp theo 
hướng dẫn của EU trong 12 tháng qua vì một lí 
do đơn giản: chính trị và phiếu bầu. 

Các nhà chính trị tại quốc gia này lo ngại sẽ 
khiến các hộ chăn nuôi heo qui mô nhỏ tức giận. 

Ngành chăn nuôi heo của Romania gồm 
khoảng 250 nhà sản xuất heo thương mại, 
nhưng hơn 50% số heo là chăn nuôi nhỏ lẻ. 

Trong tháng 7, Romania đã ghi nhận sự tăng vọt 
về số trường hợp báo cáo nhiễm dịch ASF tại 
các trang trại nuôi heo trong nước, với khoảng 
300 ổ dịch mới, tăng từ mức gần 80 trường hợp 
trong tháng 6 và 30 trong tháng 1.

Ông Ladosi cáo buộc các nhà chính trị ưu ái 
cho hộ kinh doanh qui mô nhỏ nhằm tăng số 
phiếu bầu, khiến sự bùng phát của dịch bệnh 
trở thành một "bệnh chính trị".

Virus ASF chủ yếu được tìm thấy ở heo rừng 
được nuôi cùng heo nhà. Trường hợp đầu tiên 
được phát hiện tại Georgia năm 2007, và sau 
đó lan sang Nga. 

Vào năm 2014, dịch bệnh đã được ghi nhận tại 
Ukraine và Belarus, và sau đó là Lithuania.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nông nghiệp Bulgaria 
cho biết quốc gia này đã không thể ngăn chặn 
sự lây lan của dịch ASF.

Là một trong những thành viên nghèo nhất của 
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Toàn bộ 28 thành viên EU đã tuân thủ việc triển 
khai các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát, với 
dịch bệnh sẽ được điều tra hoặc xác nhận.       

EU, Bulgaria, tính tới ngày 9/8, đã phát hiện hơn 
30 trường hợp nhiễm dịch ASF tại các trang trại 
công nghiệp hoặc trang trại hộ gia định. 

Số heo bị tiêu hủy là khoảng 130.000 con.

Các chuyên gia cho biết quốc gia Balkan có thể 
sẽ mất toàn bộ số heo giống, với 600.000 
con heo bị tiêu hủy, trong khi các quan chức 
trong ngành chăn nuôi lo ngại virus gây tử vong 
cao ở heo có thể gây thiệt hại lên tới 1,15 tỉ USD. 

Mặc dù xuất khẩu thịt heo đang gặp khó khăn, 
giải pháp về hiệp định thương mại với Mexico 
và Canada có thể thúc đẩy xuất khẩu.

Bulgaria: Tháng 7, Bộ Nông nghiệp 
Bulagria cho biết các công ty lâm 
nghiệp sẽ trả 85,91 USD cho mỗi 

con heo rừng bị giết vì chính quyền địa phương 
muốn giảm một lượng đáng kể mật độ dân số 
đông đúc trong phạm vi 20 km xung quanh khu 
vực bùng phát dịch bệnh. 

Trong tuần cuối của tháng 7, các chốt khử trùng 
trong phạm vi 20 km quanh toàn bộ các trang 
trại nuôi heo công nghiệp đã được xây dựng, 
với cơ quan chức năng yêu cầu tiêu hủy số heo 
nuôi trong những khu vực đó. 

Bulgaria sẽ nhận 3,25 triệu USD từ viện trợ tài 
chính của Liên minh châu Âu (EU) để chống lại 
bệnh dịch, Bộ trưởng Nông nghiệp Desislava 
Taneva cho biết sau buổi gặp mặt với Cao ủy 
phụ trách vấn đề an toàn thực phẩm và sức 
khỏe EU Vytenis Andriukaitis hôm 6/8.

Mỹ: Đàm phán thương mại với Trung 
Quốc cũng không thuận lợi khi Tổng 
thống Mỹ Donald Trump leo thang 

căng thẳng với quyết định áp thuế quan 10% 
lên 300 tỉ USD giá trị hàng hoá Trung Quốc vào 
cuối tháng 7. 

Trong tháng 6, xuất khẩu thịt heo của Mỹ đạt 
mức cao nhất về giá trị trong 14 tháng ở mức 
212.887 tấn và 569,2 triệu USD. 

Xuất khẩu sang Mexico và Trung Quốc là 
nguyên nhân chính của sự gia tăng. 

2. Tình hình xuất khẩu
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Việc gỡ bỏ thuế quan trả đũa tại Mexico đã giúp 
Mỹ đạt giá trị xuất khẩu cao nhất hàng tháng kể 
từ tháng 4/2018 ở 119 triệu USD, và khối 
lượng xuất khẩu lớn nhất hàng tháng kể từ 
tháng 1/2019 với 59.837 tấn, theo Liên đoàn 
Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF).

USMEF cũng cho biết xuất khẩu sang Trung 
Quốc đã tăng trong tháng 6, với mức tăng 
123% so với cùng kì năm trước và là mức cao 
nhất về khối lượng của tháng 6 trong 3 năm, đạt 
41.704 tấn. 

Trong khi đó, xuất khẩu thịt heo của Mỹ sang 
Nhật Bản giảm 4% vì các đối thủ xuất khẩu thịt 
heo được hưởng miễn thuế từ Hiệp định 
CPTPP.

Brazil: Trong nửa đầu năm 2019, 
quốc gia Nam Mỹ đã xuất khẩu 
346.600 tấn heo tương đương giá 

trị 699,7 triệu USD, dữ liệu từ Hiệp hội Protein 
Động vật Brazil (ABPA) cho biết. 

Giá trị xuất khẩu tăng 23,4% so với năm ngoái, 
còn khối lượng tăng 24,5%.

Chỉ tính riêng tháng 4, xuất khẩu heo Brazil ghi 
nhận khối lượng lớn nhất kể từ năm 1997, thời 
điểm số liệu bắt đầu được ghi nhận. 

Đối với ABPA, tăng trưởng sẽ tiếp tục trong nửa 
sau của năm vì ảnh hưởng của dịch ASF. 

Malaysia: Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Công nghiệp chế biến Sim 
Tze Tzin, hôm 4/7, cho biết quốc gia 

sẽ dừng xuất khẩu thịt heo và sản phẩm từ 
heo để đáp ứng nhu cầu địa phương.

Theo ông Sim, nguyên nhân là Malaysia phải 
ngừng nhập khẩu thịt heo và sản phẩm từ các 
nhà cung cấp châu Á theo sau sự bùng phát 
của dịch tả heo châu Phi (ASF).

"Chúng tôi đã cấm toàn bộ thịt heo và sản phẩm 
chế biến từ tất cả quốc gia, vùng lãnh thổ báo 
cáo bùng phát bệnh dịch như Trung Quốc, Hong 
Kong, Macau, Việt Nam, Campuchia và mới đây 
là Lào".
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"Tối hôm trước, chúng ta vẫn có thể xuất khẩu, 
nhưng bắt đầu từ hôm nay chúng ta không thể", 
ông cho biết tại một cuộc họp báo sau khi tham 
dự chương trình Duriotourism tại trung tâm của 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Malaysia. 

"Ở thời điểm hiện tại, mức độ tự cung tự cấp 
sản phẩm thị heo của Malaysia là 93% và chúng 
ta có khoảng 40% người dân tiêu thụ thịt heo", 
ông nói thêm. 

Ông Sim nhận định 93% vẫn được coi là mức 
bền vững đối với tiêu thụ thịt heo tại đây. 

"Với 7% còn lại chúng ta có thể nhập khẩu. Tuy 
nhiên, sản phẩm thịt heo có thể được nhập 
khẩu chỉ từ châu Âu, như xúc xích và thịt hộp"

Theo trang Genesus, tính đến ngày 24/7, Hàn 
Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao nhất 
thế giới, trung bình đạt gần 81.552 đồng/kg. 
Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai, với giá 
heo hơi đạt 59.140 đồng/kg; trong khi 
Mexico trượt xuống vị trí thứ ba, ghi nhận ở 
39.200 đồng/kg. 

Giá lương thực thế giới giảm giảm tháng thứ hai 
liên tiếp trong tháng 7, vì giá một số loại ngũ 
cốc, sản phẩm sữa và đường suy yếu, mức 
giảm vượt qua đà tăng vững chắc của giá thịt 
và dầu.

3. Biến động về giá

Theo sau là Nga và Tây Ban Nha, với 
giá heo hơi lần lượt đạt gần 40.000 
đồng và 37.700 đồng/kg. Giá heo hơi 
tại Việt Nam trượt xuống xếp thứ 6, đạt 
37.000 đồng/kg.

Giá thịt toàn cầu trung bình đạt 176,2 
trong tháng 7, tăng 0,6% so với tháng 6, 
đánh dáu tháng tăng thứ 6 liên tiếp. Tại 
mức này, chỉ số giá tăng gần 10% so với 
đầu năm, nhưng vẫn giảm 17% so với 
mức cao nhất xác lập hồi tháng 8/2014
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USA (Iowa-Minnesota)

Canada (Ontario)
Mexico City
Brazil (South Region)
Russia
China
Spain
France
United Kingdom
Vietnam (national average)
South Korea (national average)

[Weighted Avg.]

CAD/100 kg carcass

USD/100 lb. carcass

MXN/kg liveweight

BRL/kg liveweight

RUB/kg liveweight

CNY/kg liveweight

EUR/kg liveweight

EUR/kg carcass

GBp/100 kg carcass

VND/kg liveweight

KRW/kg carcass 

[Base Price]

81,21
168,50

33,01
4,57

113.50
17,84
1,456
1,536

252,20
37,000

4,246

46,59
60,10

78,43
55,17
81,68

1,18
73,62
65,64
69,03
72,28

1,26

¢
¢

¢
¢
¢

¢
¢
¢
¢

$

$

4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus. Đơn vị: đồng/kg)

Biểu đồ 5: Tổng khối lượng thịt heo nhập khẩu (gồm cả nội tạng) trong 6 tháng đầu năm của Nhật
(Đơn vị: tấn. Nguồn: AHDB)

Trong tháng 7, giá thịt cừu tiếp tục tăng, nhờ 
nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ từ châu Á trong 
bối cảnh nguồn cung từ Đại Tây Dương giảm 
theo mùa.

Nhu cầu nhập khẩu tại châu Á đối với thịt cừu 
cũng góp phần vào sự gia tăng của thtị bò. Tuy 
nhiên, chỉ số giá thịt heo giảm nhẹ sau 4 tháng 
tăng liên tiếp, phản ánh nguồn cung sẵn sàng 
cho xuất khẩu từ Brazil và Mỹ. 

Nhật Bản: Tavổng khối lượng nhập 
khẩu thịt heo (gồm cả nội tạng) chỉ 
tăng nhẹ gần 1% so với năm ngoái 

trong nửa đầu 2019 lên 602.700 tấn. Tổng giá trị 
nhập khẩu duy trì ổn định ử mức 298,5 tỉ yen.

Mỹ
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000 tấn

Canada Đan Mạch

2018

Tây Ban Nha Mexico Khác

2019

Giá gia cầm duy trì không thay đổi ở mức của 
tháng 6 vì nhu cầu tương đối ổn định nhưng vẫn 
mạnh.
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Biểu đồ 6: Cán cân thương mại thịt heo của Nga (Nguồn: AHDB)

Gần 80% số heo nhập khẩu là thịt heo 
tươi/đông lạnh. Chỉ tính riêng khối lượng xuất 
khẩu những mặt hàng này đã tăng 3% lên 
471.200 tấn. Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo 
chế biến giảm khoảng 10% so với năm ngoái. 

Với Hiệp định CPTPP, nhập khẩu thịt heo từ 
Canada (tăng 3%), Mexico (tăng14%) và Chile 
(tăng 20%) đồng loạt tăng.

Ngoài ra, thoả thuận thương mại EU – Nhật 
Bản, có hiệu lực vào ngày 1/2, cũng đã tăng 
nhập khẩu từ các quốc gia EU, gồm Đan Mạch 
(tăng 5%), Hà Lan (tăng 20%) và Đức (tăng 
28%).

Tại Nga, AHDB cho biết quốc gia này đã trở lại 
nhà nhập khẩu thịt heo ròng. Trong 5 tháng đầu 
năm, nhập khẩu thịt heo (gồm cả nội tạng) đã 
tăng hơn 50% so với năm ngoái lên 63.600 tấn. 

Trong khi xuất khẩu thịt heo của Nga đã tăng, 
khối lượng bán ra ngước ngoài không đủ để bù 
đắp sự gia tăng về khối lượng nhập khẩu. 
Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2019, Nga 
đã nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu 15.300 
tấn thịt heo.

3% 

SỰ GIA TĂNG VỀ NHẬP KHẨU
 THỊT HEO CỦA CÁC NƯỚC

14% 

20%

5%

20%

28%

51%

2%

Nhập khẩu

thay đổi theo năm (%)

63.600 tấn

Xuất khẩu

48.300 tấn
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Cán cân thương mại thịt heo của Nga. Nguồn: 
AHDB.

Sự gia tăng về nhập khẩu chủ yếu được thúc 
đẩy bằng sự phục hồi từ Brazil, với khối lượng 
đạt 26.300 tấn trong 5 tháng đầu năm nay. 

Nga đã cấm nhập khẩu thịt heo Brazil trong giai 
đoạn tháng 12/2017 – tháng 10/2018. 

Còn tại Philippines, hôm 10/7, Cục Thực 
phẩm và dược phẩm (FDA) đã mở rộng 
lệnh cấm nhập khẩu heo và thịt heo từ 
Hong Kong, Đức, Lào và Triều Tiên nhằm 
ngăn chặn sự xâm nhập của dịch ASF.

Trước đó, hồi tháng 9/2018 và tháng 3/2019, 
FDA đã ban hành lệnh cấm tương tự đối với 16 
quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Campuchia, Trung 
Quốc, Cộng hoà Séc, Hungary, Latvia, Moldova, 
Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Nga, Nam Phi, 
Ukraine, Việt Nam và Zambia. 

5. Dự báo, triển vọng
Chuyên gia phân tích Jennie Tanner từ AHDB 
cho biết nhập khẩu thịt heo của Nhật Bản dự 
báo sẽ tăng trong năm 2019 để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng nhiều. 

Rabobank dự báo tăng trưởng nhập khẩu của 
đất nước mặt trời mọc trong năm 2019 là 2%; 
còn USDA dự báo mức tăng trưởng là 3%. 

Sản lượng thịt heo của Nhật Bản trong 2019 dự 
kiến giảm. 

Bà Tanner nhận định thêm, về dài hạn, giá thịt 
heo toàn cầu dự báo sẽ tăng vì vấn đề nguồn 
cung trên thị trường Trung Quốc. 



Phần 2
thị trường heo hơi
trung quốc
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Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hôm 15/8 cho biết 
đàn heo lớn nhất thế giới đã giảm 32,2% so với 
cùng kì năm ngoái vì dịch tả heo châu Phi (ASF) 
tiếp tục lan rộng trên cả nước.

Bộ cũng cho biết số lượng heo nái đã giảm 
31,9% trong tháng 7, một năm sau khi Trung 
Quốc báo cáo trường hợp bùng phát dịch ASF 
đầu tiên.

Cả về số lượng heo và đàn heo trong tháng 
trước giảm sâu hơn so với tháng 6, khi đàn heo 
giảm 25,8% và số heo nái giảm 26,7%.

Về tình hình dịch ASF, diễn biến tiếp tục phức 
tạp khi Trung tâm kiểm soát bệnh động vật Trung 
Quốc hôm 8/8 cho biết bệnh dịch được phát 
hiện trên một xe tải chở heo tại trạm thu lệ phí 
đường cao tốc ở thành phố Phòng Thành Cảng 
thuộc tỉnh Quảng Tây.

Tiếp đà tăng mạnh của tháng 6, giá heo hơi leo 
dốc trong tháng 7 vì nguồn cung đã xuất hiện 
dấu hiệu thắt chặt. Như vậy, so với cuối tháng 6, 
giá heo đã tăng 14,6%.

Theo trang zhujiage, giá heo hơi bình quân ghi 
nhận ở mức 19,48 nhân dân tệ/kg (khoảng 
65.600 đồng/kg) trong ngày 31/7.

Giá heo trung bình cả nước tiếp tục tăng với 
biên độ tăng lớn. Tuy nhiên theo các chuyên gia 
từ zhujiage, những thay đổi trên thị trường tiêu 
dùng là không rõ ràng, diễn biến cung - cầu tiếp 
tục rơi vào tình trạng bế tắc. 

Tại các tỉnh phía nam, giá heo hơi tăng nhẹ. Giá 
heo tại Tứ Xuyên đang trong xu hướng tốt, với 
thành phố Lô Châu báo giá heo vượt ngưỡng 
10 nhân dân tệ/kg.

Còn giá heo tại Quảng Đông duy trì ổn định, 
không có biến động lớn. Dự kiến giá heo sẽ 
điều chỉnh trong phạm vị hẹp trong ngắn hạn. 

Ngược lại, giá heo tại các tỉnh phía nam giảm 
đều và số tỉnh giảm nhiều hơn so với ngày hôm 
qua. Hiện tại, không có yếu tố tích cực nào ở thị 
trường phía bắc để hỗ trợ giá. Nhiều khả năng 
giá heo sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Trong số 52 con lợn trên chiếc xe tải có 51 con 
nhiễm bệnh và 1 con đã chết.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng cho 
tiêu hủy số heo, tẩy trùng chiếc xe tải và khu 
vực đường cao tốc xung quanh đó.

7/6
14,5

15
15,5

16
16,5

17
17,5

18
18,5

19
19,5

20 NDT/kg

9/6
11/6

13/6
15/6

17/6
19/6

21/6
23/6

25/6
27/6

29/6 7/7 9/7
11/7

13/7
15/7

17/7
19/7

21/7
23/71/7 3/7 5/7

Dịch ASF đã giáng một đòn mạnh lên 
quốc gia sản xuất thịt heo hàng đầu thế 
giới, làm chao đảo ngành kinh doanh 
nông nghiệp khổng lồ của Trung Quốc 
và định hình lại hoạt động thương mại 
thịt toàn cầu. 

Tuy nhiên, ước tính trong ngành chăn 
nuôi gợi ý đàn heo có thể giảm nhiều 
hơn, với một số chuyên gia cho rằng 
mức giảm còn lên tới 50%.

2. Biến động về giá

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu

Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 7.(Nguồn: zhuwang.cc. Đơn vị: NDT/kg)
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Theo AHDB, người tiêu dùng đã chuyển từ thịt 
heo sang các loại protein khác vì lo ngại vấn đề 
an toàn thực phẩm.

Cơ quan của Anh cho biết thêm trong khi nhập 
khẩu thịt heo và nội tạng có thể giảm vào đầu 
năm, khối lượng nhập khẩu đã tăng một phần 
ba so với năm ngoái trong quí II, tổng cộng đạt 
762.300 tấn. Tất cả nguồn cung đều tăng, ngay 
cả với Mỹ (tăng 10%), bất chấp thuế quan bổ 
sung vẫn còn hiệu lực. 

Với diễn biến lên – xuống của cuộc tranh chấp 
giữa Mỹ và Trung Quốc, thương mại thịt heo 
giữa hai nước cũng biến động liên tục. 

Dữ liệu công bố hôm 1/8 cho thấy Trung Quốc 
đã hủy đơn mua 14.700 tấn thịt heo Mỹ. Theo 
Bloomberg, đây là đơn hàng thịt heo Mỹ lớn 
nhất mà Trung Quốc từng hủy bỏ.

Thời gian hủy đơn hàng trùng với thời điểm ông 
Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với 300 tỉ USD 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và có hiệu lực 
vào ngày 1/9.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn 

Sự gia tăng cũng phần nào phản ánh các nhà 
đầu cơ Trung Quốc thu mua thịt heo với kì vọng 
giá thịt heo sẽ lên cao.

Hôm 15/8, Trung Quốc công bố lệnh cấm nhập 
khẩu heo, thịt heo và các sản phẩm liên quan từ 
Myanmar sau khi quốc gia Đông Nam Á xác 
nhận trường hợp nhiễm dịch ASF đầu tiên vào 
ngày 14/8.
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nhất thế giới đang bắt đầu khiến mọi nhân tố 
trên thị trường chăn nuôi heo Mỹ trở nên ảm 
đạm. 

Tuy nhiên, dữ liệu hàng tuần từ Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA) chỉ ra Trung Quốc đã mua 60.000 
tấn lúa mì, 50.000 tấn cao lương và 1.350 tấn 
thịt heo trong tuần kết thúc vào ngày 1/8. 

Theo các chuyên gia, đây có thể là lần trao đổi 
thương mại cuối cùng cho đến khi xuất hiện 
những dấu hiệu ấm lên hoặc một số động thái 
trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - 
Trung Quốc. 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

4. Thị trường nhập khẩu chính

Biểu đồ 8: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc từ các nguồn cung trong quí II/2019
(Đơn vị: 1.000 tấn - Nguồn: AHDB)
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Ngoài ra, Trung Quốc sẽ sớm có thêm nhận 
nguồn cung thịt heo mới. 

Theo Serbia Nonitor,au gần hai năm đàm phán, 
Serbia sẽ bắt đầu xuất khẩu thịt heo sang Trung 
Quốc vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Nông nghiệp Serbia Branislav Nedi-
movic cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ về 
việc xuất khẩu thịt Serbia sang thị trường lớn 
nhất thế giới trong buổi gặp mặt với nhà đồng 
cấp Trung Quốc Han Changfu tại Thượng Hải.

"Chắc chắn chúng tôi có thể xuất khẩu 500.000 
con heo vào cuối năm nay và đầu năm tới. Trung 
Quốc là thịt trường tốt nhất cho thịt heo và là thị 
trường trả tốt nhất. Không có thỏa thuận nào tốt 
hơn cho người nông dân bằng việc tham gia thị 
trường Trung Quốc", ông Nedimovic kết luận.

Trong một báo cáo, Rabobank cho biết sản 
lượng thịt heo của Trung Quốc trong năm 2019 
dự báo giảm 25% so với năm ngoái, giảm ít 
hơn so với thiệt hại về đàn vì lượng lớn heo bị 
giết mổ trong nửa đầu năm 2019.

Sản lượng thịt heo tại quốc gia châu Á dự kiến 
giảm thêm 10 - 15% vào 2020.

Sản lượng thịt heo tại thị trường lớn 
nhất thế giới có thể cần hơn 5 năm để 
phục hồi trở lại mức trước khi bệnh 
dịch gây tử vong cao ở heo bùng phát, 
vì những thách thức gồm cả thiếu giải 
pháp ngăn chặn dịch bệnh và thiếu kinh 
phí để tái đàn

5. Dự báo, triển vọng



Phần 3
thị trường heo hơi
việt nam
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THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết tính đến 
tháng 7, đàn heo trên cả nước đã giảm 16%. 

Về tình hình dịch ASF tại Việt Nam, diễn biến 
tiếp tục phức tạp khi các địa phương trên cả 
nước, đặc biệt là khu vực phía nam báo virus 
vẫn lây lan rộng khắp.

Theo số liệu thống kê được công bố tại cuộc 
họp khẩn cấp Ban Chỉ đạo các giải pháp phòng, 
chống dịch tả heo châu Phi đang xảy ra trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 23/7, toàn tỉnh 
có 13 xã phát hiện bệnh dịch ASF.

Trong đó, huyện Châu Thành có 8 xã (Phước 
Vinh, Thành Long, Biên Giới, Hòa Thạnh, An 
Cơ, Thanh Điền, Hảo Đước, Ninh Điền); huyện 
Tân Biên 3 xã (Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân 
Phong); huyện Gò Dầu 1 xã (Bàu Đồn) và huyện 
Tân Châu 1 xã (Tân Hà).

Tổng số heo mắc bệnh và đã tiêu hủy là 843 
con, với tổng trọng lượng 38.953 kg.

Hiện các huyện còn lại và thành phố Tây Ninh 
chưa phát hiện dịch, theo báo Tây Ninh. 

Nguyên nhân xảy ra dịch bệnh là do Tây Ninh bị 
dịch bao vây từ các tỉnh Bình Phước, Long An, 
TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh 
thuộc nước bạn Campuchia giáp biên, gồm tỉnh 
Svay Rieng (xuất hiện ổ dịch đầu tiên ngày 
29/6) và tỉnh Tbong Khmum đã tạo điều kiện 
cho mầm bệnh xâm nhập.

Ngoài ra, do đặc điểm của bệnh là thời gian ủ 
bệnh dài (4 - 19 ngày); trong thời gian này heo 
vẫn khỏe mạnh, rất khó nhận biết. 

Vì vậy, heo đưa vào cơ sở giết mổ đến quầy 
bán thịt, người chăn nuôi mua thịt đã nhiễm 
bệnh về, để nước rữa thịt nhiễm vào khu vực 
chăn nuôi.

Còn tại Sóc Trăng, vào cuối tháng 7, dịch ASF 
đã được báo cáo bùng phát tại thị xã cuối cùng 
của tỉnh, ghi nhận dịch bệnh xuất hiện ở 11/11 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, dịch ASF vừa xuất hiện tại TX Ngã Năm 
(Sóc Trăng).

Đây là ổ dịch đầu tiên xuất hiện trên địa bàn 
này tại một gia trại chăn nuôi heo quy mô 
lớn lên đến 755 con, tổng trọng lượng đàn 
heo 51.066kg.

Theo báo Sóc Trăng, TX Ngã Năm là địa 
phương mới phát hiện dịch bệnh trên heo 
nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến một gia trại 
chăn nuôi với đàn heo rất lớn, gần gấp đôi so 
với trại heo đã tiêu hủy ở xã Phú Tân (Châu 
Thành). 

Trong khi đó, tính đến ngày 24/7, lực lượng 
chức năng TP Biên Hòa đã phát hiện, tịch thu 
và tiến hành tiêu hủy trên 4.000 con heo nhiễm 
dịch ASF, theo báo Đồng Nai. 

Hiện tại, dịch ASF tại TP Biên Hòa đang có 
chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại các 
phường Long Bình, Phước Tân, Tam Phước.

Tại Nghệ An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ 
An vừa phối hợp với chính quyền huyện Đô 
Lương tiêu hủy lượng heo bị nhiễm dịch ASF 
nhiều nhất tỉnh từ khi có dịch đến nay, với 256 
con heo, tổng trọng lượng trên 13 tấn.

Cụ thể, ngày 31/7, Cơ quan Thú y vùng III có kết 
quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm heo ốm của gia 
trại ông Nguyễn Cảnh Năm tại xóm Cồn Mội, xã 
Hoà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) dương 
tính với dịch ASF. 

Vì số lượng heo lên đến 256 con, trọng lượng 
trên 13 tấn, nên cơ quan chuyên môn phải thuê 
máy đào 3 hố để tiêu hủy, theo báo Nghệ An.

Nguyên nhân trại heo của ông bị nhiễm dịch có 
thể do trước đó có thương lái đến mua heo thịt 
về giết mổ, virus dịch có thể lây lan từ phương 
tiện vận chuyển, hoặc dày dép, quần áo của 
những người đi mua heo.

Về tình hình xuất khẩu, báo cáo từ Bộ 
NN&PTNT cho hay trong tháng 7, giá trị xuất 
khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 63 triệu 
USD, đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn 
nuôi 7 tháng đầu năm 2019 tăng 6,3% so với 
cùng kì năm 2018 lên 388 triệu USD.

THÁNG 7 NĂM 2019

1. Tình hình sản xuất

6,3% triệu USD

Xuất khẩu sản 
phẩm chăn nuôi 
7 tháng đầu năm
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6 tháng đầu năm 2019 giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm từ heo đạt 38,1 triệu USD, tăng 96,4% 
so với cùng kì năm 2018, chủ yếu nhờ lượng 
xuất khẩu sang Hong Kong và Trung Quốc tăng 
mạnh, với sản phẩm chính là heo sữa đông lạnh. 

Tuy nhiên xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 
đến cuối năm sẽ không tăng nhiều do lượng 
hàng xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam vẫn 
còn hạn chế, khó cạnh tranh với các thị trường 
cung cấp khác như Mỹ, Canada, Brazil...

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 
tháng 7, Việt Nam nhập khẩu gần 301,4 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 
29,8% so với cùng kì năm ngoái. 

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối 
lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 7 giảm 
39,4% so với năm 2018 xuống 208.637 tấn, với 
giá trị nhập khẩu giảm 32,4% xuống hơn 56,8 

triệu USD. Nhập khẩu ngô cũng ghi nhận giảm 
16,4% về khối lượng xuống 471.438 tấn, và 
giảm 22,2% về giá trị xuống 95,5 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 
4,5% so với năm ngoái xuống 60,4triệu USD.

Trong khi, nhập khẩu đậu nành tăng hơn 5% 
về khối lượng lên 188.245 tấn, nhưng giảm 
9,2% về giá trị xuống 72,2 triệu USD. 

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch 
ngày 12/8, trên sàn giao dịch Chicago, giá lúa 
mì giao sau giảm 0,4% xuống 4,7 USD/giạ. Giá 
đậu nành giao sau cũng giảm 0,1% xuống 
8,78-1/4 USD/giạ. 

Giá ngô giao sau giảm xuống thấp nhất trong 
gần 3 tháng sau khi chính phủ Mỹ dự báo sản 
lượng mùa vụ nhiều hơn dự báo. Cụ thể, giá 
hợp đồng ngô giao sau giảm mạnh 2% xuống 
3,85 USD/giạ.

Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi

3. Biến động về giá

Lượng
(tấn)

Lượng
(%)

Trị giá
(%)

Lúa mì 208.637 56.781 32,4 32,4
Ngô 471.437 95.532 16,4 22,2
Đậu nành 188.246 72.223 5,1 9,2
Dầu mỡ động thực vật 60.358 2,4
Thức ăn giá súc và nguyên liệu 301.392 29,8

Tháng 7/2019
Mặt hàng

Thay đổi theo năm

Bảng 2: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Trị giá
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Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

đồng

Biểu đồ 9: Biến động giá heo hơi trong tháng 7.(Nguồn: Tổng hợp thị trường - Đơn vị: đồng/kg)
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Tháng 7, giá heo hơi tăng trở lại tại miền Bắc, 
trong khi hai miền còn lại ghi nhận xu hướng 
ngược lại.

Bộ NN&PTNT nhận định giá heo tăng tại phía 
bắc vì nguồn cung heo không còn dồi dào dưới 
tác động của dịch ASF. 

Tính đến ngày 25/6, giá heo hơi tại miền Bắc 
đang dao động trong khoảng 36.000 - 45.000 
đồng/kg, với mức giá phổ biến là 40.000 - 
42.000 đồng/kg. 

Tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Tuyên Quang 
giá heo hơi đạt 36.000 - 40.000 đồng/kg; Hưng 
Yên, Hà Nội, Ứng Hoà duy trì 40.000 - 41.000 
đồng/kg.

Các tỉnh có mức giá cao hơn, ghi nhận trên 
42.000 đồng gồm Đan Phượng, Hải Dương, 
Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi 
biến động nhẹ trong tháng qua nhưng theo xu 
hướng giảm là chủ đạo. 

Heo hơi tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An ghi 
nhận mức giá cao trong khu vực đạt 40.000 - 

41.000 đồng; còn Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế có giá ở 30.000 - 36.000 
đồng/kg. 

Tương tự, giá heo tại Nam Trung Bộ cũng 
chênh lệch khá lớn trong khu vực đạt 32.000 - 
40.000 đồng/kg. 

Giá heo heo tại miền Nam giảm mạnh tới 
4.000 đồng/kg so với cuối tháng 6. 

Tại miền Đông Nam Bộ, cụ thể là Đồng Nai, Tây 
Ninh và Bình Phước, heo hơi vẫn được thu mua 
ở quanh 28.000 - 31.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại miền Tây Nam Bộ, ngày hôm 
nay chỉ ghi nhận duy nhất khu vực Vĩnh Long, 
giá heo hơi giảm xuống còn 28.000 đồng/kg, 
giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, kéo 
mức giá trung bình toàn vùng xuống thấp, 
khoảng 29.000 đồng/kg.

Tại Tiền Giang, có nơi báo giá heo xuống còn 
27.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như 
Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang... 
giá heo phổ biến trong khoảng 30.000 - 32.000 
đồng/kg. 
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Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

Lượng
(tấn)

STT Lượng Kinh Ngạch

806,8 2.204.254 600 367
97,0 636.813 2.343 590

607,6 335.954 44 420
963.823 46

6 tháng 2018 So sánh %
Kinh ngạch

(USD)
Lượng
(tấn)

5.647 10.291.268
2.368,4 4.393.845

874,2 1.745.852
1.408.074

620.576
430.697

6 tháng 2019

58,4
12

280
27,4 48.285 1.191 585

3,9 66.692 3.519 326
96.271 191

222,2 366.658
354,4 330.801
139,6 283.799

280.121
180.510

Kinh ngạch
(USD)

1 BRAZIL
TỔNG

MỸ
BA LAN
BỈ
HÀ LAN
ĐAN MẠCH
ĐỨC
PHÁP
TÂY BAN NHA
AUSTRALIA

2
3
4
5
6
7
8
9

10

0,0

12,5

848,3
237,9
209,7

134,4
165,0

5.948.200

1.221

3.489.248

Bảng 3: Thị trường nhập khẩu thị heo của TP HCM 6 tháng 2019 (Nguồn: Sở Công thương TP HCM)
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Lào Cai

Tuyên Quang

Hà Nội40 - 41.000 đồng/kg

36 - 40.000 đồng/kg

40 - 41.000 đồng/kg

40 - 41.000 đồng/kg

30 - 36.000 đồng/kg

30 - 36.000 đồng/kg30 - 36.000 đồng/kg

40 - 41.000 đồng/kg

Trên 42.000 đồng/kg

36 - 40.000 đồng/kg

36 - 40.000 đồng/kg

36 - 40.000 đồng/kg

Trên 42.000 đồng/kg

Trên 42.000 đồng/kg

Hà Nam

Nghệ An

Đồng Tháp

Hậu Giang

Tây Ninh Đồng Nai 28- 31.000 đồng/kg

Bình Phước28- 31.000 đồng/kg

28- 31.000 đồng/kg

Bà Rịa - Vũng Tàu 30 - 32.000 đồng/kg

30 - 32.000 đồng/kg

30 - 32.000 đồng/kg

30 - 32.000 đồng/kg

Cần Thơ

Tiền Giang27.000 đồng/kg

Vĩnh Phúc

Hải Dương

Hưng Yên

Thái Bình

Trên 42.000 đồng/kgHải Phòng

Quảng Ninh 

Thanh Hóa

Quảng Bình

Thừa Thiên - Huế
Quảng Trị

30 - 36.000 đồng/kg Hà Tĩnh
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Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

Biểu đồ 10: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 7 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)



Bộ NN&PTNT dự báo giá heo hơi thời gian tới 
sẽ tăng do nguồn cung thịt heo không còn 
nhiều. 

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng Thư kí Hiệp 
hội Chăn nuôi, hiện tại nguồn cung thịt heo 
đang khan hiếm, trong khi người dân bán 'nhỏ 
giọt'. Ông Thắng dự báo thời gian tới giá heo 
hơi có thể lên tới 70.000 đồng/kg.

"Giá heo hơi sẽ còn cao nữa. Đến Tết Nguyên 
Đán, giá heo hơi có thể lên tới 70.000 đồng/kg. 
Nếu may mắn giữ được đàn heo không nhiễm 
bệnh, nhiều nhà chăn nuôi giàu lên từ cơ hội 
này", ông Thắng dự báo. 

Về tình hình nhập khẩu thịt heo, ông Nguyễn 
Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi cho 
biết con số 20.000 tấn không thấm thoát gì so 
với tổng sản lượng thịt heo Việt Nam là khoảng 
3 triệu tấn. Do đó, điều này không quá lo ngại.

Còn theo ông Thắng, trong số thịt nhập khẩu, 
lượng phục vụ cho doanh nghiệp nghiệp chế 
biến thực phẩm chiếm tới quá nửa. Còn lại là 
phục vụ cho phân khúc cao cấp, những khách 
hàng có nhu cầu đối với thực phẩm có tiêu 
chuẩn cao.
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Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

Theo Sở Công thương TP HCM trong 6 tháng 
đầu năm 2019, doanh nghiệp nhập khẩu thịt 
heo qua cửa khẩu Hải quan TP với khối lượng 
hơn 5.6000 tấn, kim ngạch 10,29 triệu USD, 
tăng gần 4.800 tấn về lượng và tăng gần 8,1 
triệu USD về giá trị so với 6 tháng đầu năm 
2018.

Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ các nước: 
Brazil, Mỹ, Ba Lan và Hà Lan.

Lượng thịt nhập khẩu tăng chủ yếu do giá thịt 
heo nhập khẩu chỉ khoảng 30.000đ/kg, thấp 
hơn giá heo hơi trong nước; đồng thời kinh tế 
nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày 
càng sâu rộng nên các rào cản thương mại bị 
gỡ bỏ, thị trường do thịt heo trong nước có sự 
liên thông nhất định với thị trường nước ngoài.

4. Tình hình tiêu thụ

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi cũng cho rằng khó 
có khả năng doanh nghiệp nhập khẩu hàng 
triệu tấn thịt do ẩn chứa nhiều rủi ro, nhất là khi 
xu hướng tiêu thụ thịt mát vẫn chưa phổ biến. 

5. Dự báo, triển vọng



Phần 4
chính sách

Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.



1. Chính sách của các nước trên thế giới

2. Chính sách của Việt Nam

Hôm 15/7, bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết 
sẽ tiến hành kiểm tra các chi cục thú y địa 
phương tại 10 tỉnh khi Bắc Kinh cố gắng làm 
chậm sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF).

Các cuộc điều tra được triển khai sau khi nội 
các Trung Quốc cho biết có vấn đề trong nỗ lực 
kiểm soát và ngăn chăn dịch ASF. 

Virus ASF đã lan khắp các tỉnh của quốc gia 
châu Á và tiếp tục lan rộng sau khi trường hợp 
nhiễm dịch đầu tiên được phát hiện vào năm 
ngoái. 

Tuy nhiên, nhiều trường hợp nhiễm dịch không 
được báo cáo, Reuters trích nguồn từ người 
chăn nuôi trong khu vực, với chính quyền địa 
phương tại một số tỉnh không sẵn sàng xác 
nhận hoặc báo cáo dịch bệnh. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Yu Kangzhen cho 
biết gần đây, bộ đã xem xét các báo về các 
trường hợp không được thông báo. Ông cũng 
cho hay một số địa phương thiếu người và ngân 
sách để ngăn chặn, kiểm soát dịch ASF.

Trong một văn bản công bố trên trang web, Bộ 
Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết 
sẽ đánh giá các cơ sở thú y từ hai huyện của 
các tỉnh và khu vực gồm Hà Bắc, Hắc Long 
Giang, Giang Tô, Hà Nam, An Huy, Quảng Tây, 
Phúc Kiên, Tứ Xuyên, Vân Nam và Thiểm Tây.

Huyện được kiểm tra phải là nơi mới bùng phát 
dịch bệnh trong thời gian gần đây, và phải được 
so sánh với huyện khác, và nên được so sánh 
với một huyện khác cùng tỉnh hoặc trong cùng 
khu vực, nơi không xuất hiện dịch bệnh. 

Các bản đánh giá phải được hoàn thành vào 
ngày 31/10 và bản báo cáo cuối cùng sẽ được 
nộp lên Bộ vào ngày 31/12.
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Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

THÁNG 7 NĂM 2019



Các công ty công nghệ Trung Quốc đang phát 
triển ứng dụng nhận dạng khuôn mặt và giọng 
nói và các hệ thống tiên tiến khác để đảm bảo 
sức khoẻ cho đàn heo của quốc gia này, khi 
dịch bệnh nguy hiểm đang gây thiệt hại lớn cho 
ngành chăn nuôi heo.

Ví dụ, gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba 
và đối thủ JD.com đang sử dụng máy ảnh để 
theo dõi mặt của đàn heo; Alibaba cũng sử 
dụng phần mềm nhận dạng giọng nói để theo 
dõi tiếng ho của heo.

Theo ông Dirk Pfeiffer thuộc Đại học Hong 
Kong, tuy nhiên, công nghệ nhận dạng khuôn 
mặt sẽ không hữu ích trừ khi Trung Quốc tạo ra 
một cơ sở dữ liệu toàn diện về khuôn mặt lợn.

Chính phủ Trung Quốc đã tán thành việc triển 
khai các công nghệ mới trong các trang trại trên 
cả nước và kêu gọi tăng cường sử dụng robot 
và công nghệ mạng. 

Trường hợp tại trang trại chăn nuôi, heo khỏe 
mạnh ở ô chuồng, dãy chuồng có heo mắc 
bệnh được chuyển đến nơi khác nuôi thuộc 
phạm vi cấp huyện với sự giám sát của thú y địa 
phương. 

Còn heo khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng 
chưa có heo mắc bệnh được giết mổ và tiêu thụ 
tại địa bàn cấp tỉnh và được nuôi tại địa bàn cấp 
tỉnh dưới sự giám sát của thú y địa phương.

Đối với tất cả trường hợp trên, heo phải được 
lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính với dịch 
ASF thì mới đủ điều kiện được giết mổ, tiêu thụ, 
hoặc đưa đi nơi khác nuôi.

Với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch, cơ 
quan thú y không cần lấy mẫu sản phẩm để xét 
nghiệm mầm bệnh ASF.

Về vận chuyển heo ra ngoài, vào vùng dịch của 
các trang trại chăn nuôi, có điểm trung chuyển, 
sẽ được vận chuyển heo (để nuôi làm giống, 
nuôi thương phẩm, để giết mổ) khi có kết quả 
âm tính với mầm bệnh dịch ASF từ trại chăn 
nuôi đến điểm trung chuyển.

Thời gian lưu giữ heo tại điểm trung chuyển nếu 
chưa vượt quá 12 giờ thì không phải lấy mẫu 
xét nghiệm lại khi vận chuyển.

3. Công nghệ mới trong chăn nuôi, sản xuất,
chế biến, xuất khẩu thịt heo trên thế giới và
Việt Nam
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Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt heo của Trung Quốc
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Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.

Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo tại các quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới trong 2018  (trang 4)
Biểu đồ 2: Biến động sản lượng thịt heo hàng năm tại Anh (trang 5)
Biểu đồ 3: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 19/7 – 1/8 (trang 6)
Biểu đồ 4: Số trường hợp bùng phát dịch ASF tại heo nuôi (hộ gia đình và thương mại) (trang 7)
Biểu đồ 5: Tổng khối lượng thịt heo nhập khẩu (gồm cả nội tạng) trong 6 tháng đầu năm của Nhật (trang 10)
Biểu đồ 6: Cán cân thương mại thịt heo của Nga  (trang 11)
Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 7  (trang 14)
Biểu đồ 8: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc từ các nguồn cung trong quí II/2019 (trang 15)
Biểu đồ 9: Biến động giá heo hơi trong tháng 7 (trang 19)
Biểu đồ 10: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 7 (trang 21)

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (trang 10)
Bảng 2: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (trang 19)
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu thị heo của TP HCM 6 tháng 2019 (trang 20)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cục Xuất nhập khẩu
Tổng cục Thống kê
Tổng cục Hải quan

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 7/2019 ” 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 heo hơi 
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 
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Bộ Nông nghiệp Mỹ
Trang web zhujiage.com
Tổ chức Thú y Thế giới
Trang web Genesus
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Vận hành bởi

Để ứng phó khẩn cấp đối với dịch ASF và các 
giải pháp đảm bảo cân đối cung – cầu mặt hàng 
thịt heo, Sở Công thương TP HCM đã đề ra 5 
nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 
trong hai tình huống thị trường.

Theo Sở Công thương, môi trường đang trong 
tình huống thị trường 1 là qui mô chăn nuôi 
giảm, nguồn cung giảm, nhu cầu giảm mạnh do 
tâm lý, giá xuống thấp.

Do đó, Sở đang tập trung 4 giải pháp gồm kích 
cầu tiêu dùng thịt heo, tăng cường dự trữ thịt 
heo, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương 
án nhập khẩu và tăng nguồn cung các mặt hàng 
thay thế khác.

Trong đó, Vissan luôn dự trữ 3.600 tấn trong 
thời gian 45 ngày và nhập thịt heo nếu có biến 
động lớn, Công ty CP sẽ triển khai biện pháp kĩ 
thuật, xuất chuồng sớm và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng thịt heo đáp ứng nhu cầu 
của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Ba Huân trữ hơn 200 tấn thịt 
gà, tăng lượng cung ứng 20 tấn thịt gia cầm, 
Công ty San Hà trữ đông 1.500 tấn thịt heo, gà, 
tăng 200 tấn thịt gà/ngày, tăng 25 tấn thịt 
heo/ngày.

Nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường là 4.091 
tấn/tháng, chiếm  21% thị phần bao từ các 
doanh nghiệp như Saigon Co.op, TCT Nông 
nghiệp Sài Gòn, Vissan, hệ thống Big C, Công 
ty CP, Công ty Anh Hoàng Thy và Công ty San 
Hà.

Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, với 23 tỉnh báo cáo dịch tái phát và 
khả năng tiếp tục lây lan rộng, ngày 22/7Bộ 
NN&PTNT đã ban hành công bổ sung hướng 
dẫn một số nội dung phòng, chống dịch như 
sau:

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lớn xảy 
ra ổ dịch ASF đều tiến hành tiêu hủy heo chết, 
heo mắc bệnh và heo có kết quả xét nghiệm 
dương tính với dịch. 

Tại hộ chăn nuôi, heo khỏe mạnh tại ô chuồng, 
dãy chuồng có heo mắc bệnh thì được nuôi 
cách li hoặc giết mổ, tiêu thụ ngay tại địa bàn 
cấp huyện. 

Heo khỏe tại hộ nuôi có thể được chuyển đến 
nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh nuôi với 
sự giám sát của thú y địa phương.


