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



uí III, thị trường heo hơi thế giới ghi nhận 
dấu hiệu rõ ràng hơn về chênh lệch cung 
– cầu, theo đó kéo giá thịt heo tăng vọt tại 

những quốc gia đang chịu ảnh hưởng của dịch 
tả heo châu Phi (ASF), nổi bật nhất là Trung 
Quốc khi quốc gia châu Á đang dần bước vào 
giai đoạn nhu cầu đạt đỉnh.

Cùng với đó, diễn biến dịch ASF tiếp tục phức 
tạp khi nhiều quốc gia khác trong khu vực châu 
Á báo cáo trường hợp nhiễm dịch đầu tiên. 

Áp lực dịch bệnh được dự báo ảnh hưởng tới 
sản lượng protein động vật toàn cầu trong hơn 
5 năm. Trường hợp của Trung Quốc, sản lượng 
thịt heo có thể phải cần hơn 5 năm để phục hồi 
mức trước khi dịch bệnh bùng phát.

Thách thức về tái đàn gồm thiếu giải pháp ngăn 
chặn dịch bệnh, thiếu vốn, yêu cầu đầu tư cao, 
cùng các vấn đề khác trong dài hạn như hạn 
chế tiếp cận đất và tiêu chuẩn môi trường 
nghiêm ngặt. 

Q
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1. Tình hình sản xuất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI

Hội đồng Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt  
(AHDB) cho biết tính đến ngày 1/9, đàn heo của 
Mỹ đạt 77,7 triệu con, tăng 3% so với năm ngoái. 

Tổng lượng heo giết mổ và số heo giống đồng 
loạt tăng 4% và 2% so với năm ngoái lên lần lượt 
71,2 triệu con và 6,43 triệu con. 

Ngược lại, số heo nái trong giai đoạn này giảm 
1% xuống 3,18 triệu con. 

Theo báo cáo quí III của Rabobank, sản lượng thịt 
heo trong nửa sau năm 2019 tại Mỹ được dự báo 
tăng 5,5% so với năm trước, nhờ đàn heo nái lớn 
và sự cải thiện trong năng xuất. 

Sản xuất gia tăng nhờ điều kiện thời tiết thích hợp 
với tăng trưởng và sức khoẻ đàn heo tốt hơn giúp 
số heo nái đạt mức cao kỉ lục, theo báo cáo heo 
tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
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Biểu đồ 1: Số lượng heo nái tại Mỹ trong giai đoạn 2010 – 2019
(Đơn vị: 1.000 con - Nguồn: USDA, Rabobank)

Trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8, vụ 
heo báo tăng 3% so với cùng kì năm 
ngoái, đánh dấu vụ lớn nhất tại khoảng 
thời gian này trong năm kể từ năm 1970. 
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Số lượng heo nái tại Mỹ trong giai đoạn 2010 – 
2019. Đơn vị: 1.000 con. Nguồn: USDA, Rabobank.

Không chỉ trọng lượng cao hơn, tăng 2% so với 
năm trước, số lượng heo được cứu trong mỗi 
lứa đẻ cũng ghi nhận mức kỉ lục, tăng 3,5%. 

Trọng lượng của heo sẽ tiết chế theo nhiệt độ 
mùa hè, nhưng Rabobank đã nâng ước tính số 
lượng heo trong nửa sau năm 2019 của Mỹ lên 
5,3% để phản ánh năng suất được cải thiện. 

Gần giống với sự gia tăng được ghi nhận sau 
khi thắt chặt an toàn sinh học trước đó vì vấn đề 
sức khoẻ, sự cải thiện mới nhất về sức khoẻ 
của đàn heo dường như ổn định, cùng với 
nguồn cung thịt heo dư thừa dự kiến sẽ gây áp 
lực lên thị trường trong mùa thu này, ngân hàng 

Bất chấp giá tăng mạnh, hầu hết các nhà sản 
xuất tại châu Âu không tăng đàn. Số liệu được 
chính quyền Đức công bố cho thấy tổng đàn 
heo nái đã giảm 2,9% so với năm ngoái trong 
tháng 5.

Đức là đóng vai trò quan trọng trong sản xuất 
thịt heo toàn cầu. Với 25,9 triệu con heo,  Đức 
có đàn heo lớn thứ hai tại EU sau Tây Ban Nha 
(30,8 triệu con).

Nền kinh tế lớn nhất EU giết mổ khoảng 56,7 

của Hà Lan cho biết. 

Theo quan điểm của Rabobank, số lượng giết 
mổ kỉ lục trong mùa thu này sẽ thách thức 
không chỉ diện tích kho chứa hiện có, mà cả khả 
năng tìm kiếm nguồn lao động để giải quyết số 
lượng thịt gia tăng của các nhà đóng gói. 

Nỗ lực để chuyển đổi một phần khối lượng thịt 
tại công xưởng sang hàng xuất khẩu có thể giúp 
giảm bớt áp lực về nhân lực. 

Tại châu Âu, mùa hè với nhiệt độ cao kỉ lục đã 
ảnh hưởng toàn diện tới thị trường thịt heo khu 
vực. Cái nóng không chỉ khiến đàn heo tăng 
trưởng chậm lại, mà còn khiến người tiêu dùng 
không muốn tiêu thụ thịt heo, theo các nguồn tin 
trong ngành. 
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Biểu đồ 2: Sàn heo của Đức trong giai đoạn 1999 – 2019 
(Đơn vị: triệu con heo - Nguồn: : AMI Markt Bilanz, Vieh und Fleisch 2019; Destatis. )

triệu con heo trong 2018, tạo ra khoảng 5,35 
triệu tấn thịt heo, giảm 158.000 tấn so với 2017.

Xu hướng tương tự cũng được báo cáo tại Đan 
Mạch, nơi đàn heo đã giảm 4,7% trong quí 
II/2019. Đức và Đan Mạch tổng cộng chiếm 36% 
đàn heo nái của toàn Liên minh châu Âu (EU).

Tại Anh, dữ liệu trong tháng 9 do Defra công bố 
cho thấy lượng heo sạch giết mổ tăng 5% so 
với năm ngoái lên 887.100 con. Cơ quan này 
cũng lưu ý sự gia tăng trong tháng 9 có thể bị 
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Biểu đồ 3: Biến động theo năm của lượng heo sạch giết mổ hàng tuần (Đơn vị: % - Nguồn: AHDB)

ảnh hưởng bởi một ngày làm việc thêm trong 
tháng 9 năm nay. 

Lượng heo giết mổ tại xứ Wales và Bắc Ireland 
cũng ghi nhận mức tăng tương tự, trong khi 
Scotland giảm 8% so với tháng 9/2018. 

Sự gia tăng trong tháng 9 đưa tổng lượng heo 
giết mổ trong 9 tháng đầu năm tăng 1% so với 
năm ngoái lên 7,98 triệu con.

Như Mỹ, các nhà sản xuất Canada đang thắt 
chặt an toàn sinh học và bắt đầu ghi nhận năng 
xuất tăng. Giả sử những nỗ lực này mang lại sự 
cải thiện về tỉ lệ sống sót, tồn kho trong nửa 
cuối 2019 và 2020 có thể tăng vượt dự báo 
của Rabobank. 

Trọng lượng heo trong năm 2019 tăng nhẹ và 
trùng với triển vọng sản lượng thịt heo tăng 1% 
so với năm trước. 

Ngoài ra, tăng trưởng đàn heo nái cũng dự kiến 
ở mức hạn chế (dưới 1%), vì vấn đề lao động 
đang diễn ra, nhưng lợi nhuận cải thiện đáng kể 

Theo AHDB, sản lượng thịt heo trong tháng 9 tại 
Anh tăng 6% so với cùng kì năm ngoái lên 
77.700 tấn. Luỹ kế đến tháng 9, tổng lượng thịt 
heo tăng gần 2% lên 702.000 tấn.Báo cáo từ 
Rabobank cũng cho biết lượng heo giết mổ tại 
Canada duy trì mức tương đương so với năm 
ngoái, tăng nhẹ 0,3%, vì vấn đề dịch bệnh 
trước đó (virus tiêu chảy cấp ở heo tại Alberta) 
đã được cân bằng bởi tình trạng sức khoẻ cải 
thiện của đàn heo tại các tỉnh khác. 
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có thể thúc đẩy các nhà sản xuất xem xét kế 
hoạch tăng trưởng trong 2020. 

Về diễn biến dịch ASF, theo Tổ chức Thú y Thế 
giới (OIE), trong giai đoạn ngày 13/9 - 26/9, tổng 
cộng có 355 trường hợp bùng phát mới 
được báo cáo. Tổng số ổ dịch vẫn đang hoành 
hành trên khắp thế giới là 9.297 trường hợp 
(trong đó có 6.083 trường hợp tại Việt Nam). 
Trong báo cáo trước đó có 8.239 trường hợp 
đang lây lan và 344 ổ dịch mới.
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Theo báo cáo từ OEI, trong giai đoạn này, thiệt 
hại tổng cộng 38.424 con heo. 

Trong đó, châu Âu thông báo thiệt hại 25.806 
con, chiếm 67,2% tổng thiệt hại.

Tại châu Á, số heo bị tiêu huỷ được báo cáo là 
12.618 con heo, chủ yếu là tại Hàn Quốc với 
12.498 con. Còn châu Phi không thông báo thiệt 
hại nào. 

QUÍ III NĂM 2019
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Số trường hợp bùng phát từ 13/9 đến 26/9 Các điểm vẫn đang bùng phát
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Biểu đồ 4: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 13/9 – 26/9 (Nguồn: OIE)
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Trong quí II/2019, thêm một loạt các quốc gia 
châu Á báo cáo bùng phát dịch ASF gồm Triều 
Tiên, Philippines, Myanmar, Hàn Quốc, Đông và 
Nhật Bản.

Nhật Bản là quốc gia thứ 11 của châu Á xác 
nhận nhiễm virus gây chết cao ở heo. 

QUÍ III NĂM 2019

Hàn Quốc: Hôm 17/9, Bộ Nông 
nghiệp Hàn Quốc cho biết quốc gia 
châu Á đã đưa ra mức cảnh giác 

bệnh dịch động vật cao nhất sau khi phát hiện ổ 
dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên tại một trang 
trại ở Paju, một tỉnh gần biên giới với Triều Tiên.

Trường hợp được báo cáo chưa đầy 4 tháng 
sau khi Triều Tiên công bố ổ dịch bùng phát đầu 
tiên vào cuối tháng 5. 

Bộ Trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc Kim 
Hyeon-soo cho biết ngoài việc nâng mức độ 
cảnh giác, gần 4.000 con heo đã bị tiêu hủy để 
ngăn chặn virus ASF lây lan. 

Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra lệnh cấm vận 
chuyển heo và các gia súc liên quan trong vòng 
48 tiếng trên cả nước, trong khi tìm kiếm nguồn 
gây bệnh. 

Sau khi công bố trường hợp nhiễm dịch đầu 
tiền, hôm 2/10, Hàn Quốc xác nhận thêm hai 
trường hợp nhiễm dịch ASF tại các trang trại 
nuôi heo ở Paju, một huyện gần biên giới với 
Triều Tiên, nâng tổng số trường hợp bị bệnh 
dịch lên 11.

Hàn Quốc sẽ tiêu huỷ 17.126 con heo khác sau 
những trường hợp gần đây nhất, điều này sẽ 
khiến tổng số heo bị tiêu hủy kể từ khi phát hiện 
ổ dịch đầu tiên ở nước này đạt khoảng 115.000 
con, theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc.

Con số này sẽ chiếm gần 1% tổng đàn heo Hàn 
Quốc là 12,3 triệu con.

2. Tình hình xuất khẩu

Nguồn cung thiệt hại chưa từng thấy tại Trung 
Quốc đã thay đổi dòng chảy thương mại toàn 
cầu. Là điểm đến xuất khẩu lớn nhất thế giới, 
quốc gia châu Á ngày càng trở nên quan trọng 
đối với các nhà sản xuất châu Âu. 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của EU 
sang Trung Quốc tăng 45% so với cùng kì năm 
ngoái. 

Ngoài yếu tố dịch bệnh, nhiều vấn đề khác 

Nhật Bản: Hôm 24/9, các nhà chức 
trách đã phát hiện một trường hợp 
nhiễm virus ASF tại một trang trại ở 

thành phố Ena, tỉnh Gifu, miền Trung nước này.

Đây là trường hợp nhiễm virus ASF đầu tiên 
được phát hiện sau khi Bộ Nông-Lâm-Ngư 
nghiệp Nhật Bản quyết định tiêm phòng vacxin 

Đông Timor: Trong tuần cuối của 
tháng 9, Đông Timor cũng đã báo 
cáo sự bùng phát của dịch ASF, với 

trường hợp đầu tiên xảy ra gần biên giới với 
quốc gia láng giềng Indonesia, OIE cho biết.

Cụ thể, 100 ổ dịch đã giết chết tổng cộng 405 
con heo tại các trang trại chăn nuôi hộ gia đình 
nhỏ ở khu đô thị Dili, miền Bắc của quốc gia, Bộ 
Nông nghiệp Đông Timor, cho biết trong một 
báo cáo được đăng trên trang web của OIE.

Theo Reuters, quốc gia Đông Timor nhỏ bé ở 
Thái Bình Dương có chung một hòn đảo với tỉnh 
Đông Nusa Tenggara của Indonesia và nằm ở 
phía bắc Australia.

Heo tại các trang trại chăn nuôi nhỏ trong khu 
vực bị ảnh hưởng ước tính lên tới 44.000 con, 
dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2015.

Nguồn gốc gây bệnh vẫn chưa được xác định 
rõ ràng.

Đầu tháng 9, dịch ASF cũng được xác nhận tại 
Philippines, và tại Myanmar hồi giữa tháng 8.

cho heo để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm dịch trên, 
chính quyền tỉnh Gifu đã đề nghị Lực lượng 
Phòng vệ Nhật Bản (SDF) hỗ trợ tiêu hủy 
khoảng 8.100 con heo tại trang trại nhiễm bệnh.

Virus ASF xuất hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản 
vào năm 1992. Năm 2007, Nhật Bản tuyên bố 
không còn virus này. Tuy nhiên, tháng 9/2018, 
virus đã xuất hiện trở lại ở tỉnh Gifu.
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Thỏa thuận trên là một thắng lợi dành cho ông 
Trump, vốn đang tìm cách giảm thâm hụt 
thương mại của Mỹ dựa vào các thỏa thuận 
song phương nhằm củng cố cam kết mang lại 
hoạt động thương mại công bằng trong thời 
gian điều hành chính phủ.

đang tác động tới dòng chảy thương mại. Thay 
đổi trong tiếp cận thị trường và các chính sách 
thương mại là những nguồn lực thúc đẩy chính. 

Xuất khẩu tại Braizl đang gia tăng, không chỉ nhờ 
Trung Quốc mà còn là trở lại của thị trường Nga. 

Theo Rabobank, khối lượng xuất khẩu thịt heo 
tại Mỹ vẫn thấp, một phần liên quan tới tranh 
chấp thương mại đang diễn ra với Trung Quốc, 
và cạnh tranh gia tăng đối với các thị trường 
chính tại Nhật Bản (giảm 4,5% so với năm 
ngoái), và Mexico (giảm 23%).

Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất của cuộc đàm 
phán giữa Washington và Bắc Kinh diễn ra 
trong hai ngày 10 – 11/10, hai bên đã đạt được 
thoả thuận một phần với Trung Quốc đồng ý 
mua thêm khoảng 40 – 50 tỉ USD giá trị hàng 
nông sản Mỹ, đổi lại Tổng thống Mỹ Donald 
Trump sẽ hoãn đợt thuế áp lên hàng hoá của 
quốc gia châu Á. 

Sự kiện này làm gia tăng kì vọng Trung Quốc sẽ 
tăng nhập khẩu thịt heo từ Mỹ.

Ngoài ra, hôm 27/9, Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 
đạt được thỏa thuận thương mại song phương 
với mục đích giảm thuế đối với các sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp, theo Reuters.

Theo thỏa thuận này, hơn 90% nông sản và 
thực phẩm của Mỹ xuất khẩu sang Nhật 
Bản sẽ được miễn thuế hoặc được hưởng 
ưu đãi sau khi thỏa thuận được thực hiện.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ giảm thuế theo các giai 
đoạn đối với thịt bò và thịt heo. Đồng thời loại bỏ 
thuế quan đối với các sản phẩm gồm hạnh 
nhân, quả việt quất, bắp ngọt, phô mai và váng 
sữa, gia cầm, cam đông lạnh và ethanol.

Đổi lại, Washington sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu 
đối với 40 triệu USD hàng nông sản của Tokyo. 
Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao trùm một 
lượng thương mại điện tử trị giá 40 tỉ USD 
giữa quốc gia.

Ngược lại, tại Mexico, xuất khẩu ghi nhận tốc độ 
kỉ lục, với Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất nhờ 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) vì hệ thống giá tại 
cửa thấp hơn đối với các thành viên tham gia 
thoả thuận. 

Cùng với đó, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu 
thêm thịt heo Mexico khi diễn biến dịch ASF vẫn 
phức tạp.

Khối lượng xuất khẩu thịt heo Mexico sang 
Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1 đến 
tháng 4 tương đương tổng khối lượng của 
năm 2018.

Tổng xuất khẩu của Mexico tăng 22% so với 
năm ngoái, với xuất khẩu sang Nhật Bản (tăng 
20% so với năm ngoái) và Trung Quốc (tăng 
203%) dự báo tiếp tục tăng trong những 
tháng tới. 

Quốc gia Bắc Mỹ khác, Canada, cũng ghi nhận 
xuất khẩu thay đổi đáng kể trong quí, với khối 
lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 72% 
so với một năm trước và 23% sang EU. 

Đồng thời, xuất khẩu sang những thị trường 
khác cũng tăng trưởng hai con số trong tháng 
5, theo Rabobank. 

Xuất khẩu sang Mỹ, vốn là thị trường truyền 
thống lớn nhất của Canada, đã giảm 23% trong 
tháng 5 và chỉ bằng một nửa khối lượng xuất 
khẩu sang Trung Quốc. Về giá trị, xuất khẩu của 
Canada đã tăng 142% so với cùng kì năm ngoái. 
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T8/18 T8/19 8 tháng đầu
năm 2018

8 tháng đầu
năm 2019

Thay đổi 
hàng năm

Nghìn tấn Nghìn tấn

Thay đổi 
hàng năm

% %
18,2 140,9 157,1Thịt heo tươi/đông lạnh

Thịt xông khói
Xúc xích
Thịt chế biến
Nội tạng
Tổng

21,3 17% 12%
13,5 12,4 -8%

5,2 5,1 -3%
6,9 8,4 21%

56,2 64,2 14%
222,7 247,1 11%

1,9 1,7 -10%
0,7 0,5 -27%
0,8 1,0 16%
8,1 7,9 -3%

29,7 32,4 9%

QUÍ III NĂM 2019

Biểu đồ 5: Xuất khẩu thịt heo của Canada trong 5 tháng đầu năm, giai đoạn 2017 – 2018
(Đơn vị: 1.000 tấn - Nguồn: Cục Thống kê Canada, Rabobank)

Bảng 1: Xuất khẩu thịt heo của Anh trong giai đoạn 2018 – 2019 (Đơn vị: 1.000 tấn - Nguồn: HIS Maritime & Trade)

Nhìn chung, xuất khẩu của Canada sang Trung 
Quốc chiếm 36% tổng khối lượng xuất khẩu thịt 
heo, và 38% tổng giá trị xuất khẩu. 

Thị trường xuất khẩu thịt heo của Anh đã thể 
hiện tốt trong tháng 8, với khối lượng xuất khẩu 
tăng 17% so với năm ngoái lên 21.300 tấn.

Trong đó, tăng trưởng xuất khẩu được thúc đẩy 
chủ yếu nhờ nhu cầu từ Trung Quốc. Trong 
tháng 8, xuất khẩu thịt heo Anh sang thị trường 

Tuy nhiên, với sự gián đoạn vào cuối tháng 6 
sau khi các giấy chứng nhận giả được phát hiện 

Trung Quốc
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Mỹ Nhật Mexico Hàn Quốc Các nước
khác
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trong các lô thịt heo xuất khẩu của Canada. 
Ngoài ra, một lô hàng thịt heo có chứa một 
lượng ractopamine cũng được phát hiện vào 
đầu quí III, làm phức tạp thêm thương mại thịt 
heo Trung Quốc - Canada.

lớn nhất thế giới tăng gấp đôi so với năm ngoái. 

Đài Loan cũng nổi lên là một thị trường quan 
trọng đối với xuất khẩu thịt heo của Anh, với 
hơn 400 tấn đã được xuất khẩu chỉ riêng trong 
tháng 8.
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USA (Iowa-Minnesota)

Canada (Ontario)
Thành phố Mexico
Brazil (Phía nam)
Nga
Trung Quốc
Tây Ban Nha
Pháp
Vương quốc Anh
Việt nam (trung bình cả nước)
Hàn Quốc (trung bình cả nước)

[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]

54,78
139,42

29,11
4,69

94,20
31,18
1,451
1,701

155,31
55,000

3,333

38,09
40,54

67,82
51,87
66,18
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72,54
71,26
69,26

1,07
97,70
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Giá trong nước
(tiền tệ riêng)
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Biểu đồ 6: Diễn biến giá thịt heo mảng tại thị trường EU trong trong năm 2018 – 2019
(Đơn vị: euro/100 kg - Nguồn: EC)

Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Đơn vị: Tiền tệ riêng/kg - Nguồn: Genesus)

Theo trang Genesus, tính đến ngày 10/10, 
Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 
nhất thế giới, trung bình đạt gần 102.074 
đồng/kg. Hàn Quốc và Việt Nam cũng duy trì 
xếp hạng tương tự tháng trước, với giá heo hơi 

3. Biến động về giá

lần lượt ghi nhận ở 65.300 đồng/kg và 55.000 
đồng/kg.  

Theo sau là Pháp và Tây Ban Nha, với giá heo 
hơi đạt gần 44.000 đồng và 37.200 đồng/kg.
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Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt heo của Nhật Bản và giá bán buôn trong giai đoạn 2017 – 2019
(Đơn vị: tấn đối với khối lượng nhập khẩu, và yen/kg đối với giá bán buôn - Nguồn: Rabobank. )

Trên thị trường EU, giá heo mảng đã tăng 
31,2% so với cùng kì năm ngoái, theo báo cáo 
mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên 
Hợp Quốc (FAO), sau hơn nửa năm biến động, 
giá lương thực thế giới ổn định trong tháng 9, 
với giá đương giảm mạnh bù đắp cho mức tăng 
nhẹ của giá dầu thực vật và giá thịt. 

Chỉ số lương thực của FAO đã giảm trong ba 
tháng liên tiếp trước tháng 9 sau khi tăng trong 
5 tháng liên tiếp.

Mặc dù thiếu sự biến động trong tháng 9, chỉ số 
vẫn tăng 3,3% so với tháng 9/2018.

Theo đó, chỉ số giá các loại ngũ cốc, thành phần 
lớn nhất trong chỉ số, không thay đổi so với 
tháng 8, nhưng ghi nhận biến động giữa các 
thành phần của chỉ số, với giá gạo và ngô giảm 
nhẹ trong khi giá lúa mì đi lên.

Giá sữa cũng ổn định, chỉ giảm nhẹ 0,6% so với 
tháng 8.

Biến động lớn nhất của chỉ số lương thực FAO 
trong tháng này là đường, với giá đường giảm 
3,9% do dự báo mạnh về nguồn cung sẽ tăng.

Trong khi đó, giá dầu thực vật tăng 1,4% và giá 
thịt tăng gần 1%.

Báo cáo quí III/2019 của Rabobank chỉ ra việc 
thiếu thịt heo bán lẻ tại Mỹ vào đầu mùa hè là 
phản ánh trực tiếp của những lo ngại hiện tại, 
trong khi thời tiết ảnh hưởng tới nhu cầu đối với 
thịt nướng. Dù giá thấp đã giúp thịt heo thu hút 
nhu cầu trở lại.

Tại Mexico, niềm tin của người tiêu dùng bắt 
đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu kể từ khi đạt đỉnh 
vào tháng 2, và một sự suy thoái có thể diễn ra 
vì tăng trưởng dự báo tiếp tục giảm. 

Mặc dù Rabobank dự báo tiêu thụ thịt heo tăng 
4% trong 2019, nhưng khả năng tăng trưởng sẽ 
chậm lại nếu niềm tiêu của người tiêu dùng yếu đi. 

Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo của Nhật Bản 
trong 5 tháng đầu năm đã tăng 3,8% so với năm 
ngoái lên 394.575 tấn.

Nguyên nhân là thuế quan đánh lên thịt bò 
đã giảm 2,2% kể từ khi CPTPP có hiệu lực 
vào ngày 30/12/2018.

Trong cùng kì, khối lượng nhập khẩu từ Mexico 
và Đan Mạch ghi nhận mức tăng lớn nhất so với 
năm ngoái, lần lượt tưang 12,7% lên 4.494 tấn 
và 9,65 lên 4.295 tấn. 

4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu
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Nhập khẩu thịt heo của Nhật Bản và giá bán 
buôn trong giai đoạn 2017 – 2019. Đơn vị: tấn 
đối với khối lượng nhập khẩu, và yen/kg đối với 
giá bán buôn. Nguồn: Rabobank. 

Báo cáo từ ngân hàng Hà Lan cũng cho hay tiêu 
thụ thịt heo tại Hàn Quốc dự báo lên tới 2,08 
triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, nhập khẩu thịt heo của Hàn Quốc 
trong 5 tháng đầu năm báo giảm 6,1% so với 
cùng kì 2018 xuống 212.418 tấn, vì tồn kho 
trong nước tăng. 

Nhập khẩu thịt heo từ Mỹ chiếm tỉ trọng lớn, với 

Báo cáo mỗi năm hai lần từ USDA cho biết sản 
lượng thịt heo toàn cầu dự báo giảm 10% trong 
2020 vì ảnh hưởng của dịch ASF đối với đàn 
heo tại nhiều nhà sản xuất chính. Phần lớn mức 
giảm trong sản lượng toàn cầu là do sự sụt 
giảm 25% về sản lượng thịt heo tại Trung Quốc. 

Về xuất khẩu toàn cầu, cơ quan nông nghiệp 
Mỹ dự đoán khối lượng xuất khẩu tăng 10% lên 
10,4 triệu tấn. Nhập khẩu của philippines được 
dự báo tăng 32% vì tác động của dịch bệnh đối 
với nguồn cung trong nước. 

Ngoài các quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch 
ASF, nhu cầu dự kiến ảm đạm vì giá thịt heo 
tăng cao trên thế giới. 

Nhiều thị trường nhạy cảm về giá được dự báo 
giảm nhập khẩu thịt heo vì cạnh tranh mạnh mẽ 
từ những người mua bị dịch ASF xâm nhiễm.

EU, Brazil ước tăng xuất khẩu lần lượt 13% và 
20%, chủ yếu sang thị trường châu Á. 
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T8/18 T8/19 8 tháng đầu
năm 2018

8 tháng đầu
năm 2019

Thay đổi 
hàng năm

Nghìn tấn Nghìn tấn

Thay đổi 
hàng năm

% %
36,4 295,8 294,2Thịt heo tươi/đông lạnh

Thịt xông khói
Xúc xích
Thịt chế biến
Nội tạng
Tổng

33,7 -7% -1%
208,4 174,1 -16%

94,8 86,1 -9%
37,0 35,4 -4%
10,1 11,3 12%

646,1 601,2 -7%

25,6 20,0 -22%
11,4 9,6 -16%

4,6 3,8 -16%
0,7 1,3 104%

78,5 68,4 -13%

thị phần đạt 42,7%. 

Hàn Quốc đang tạm thời dừng nhập khẩu thịt 
heo Đức từ ngày 1/7 sau khi một lô hàng thịt 
heo xuất sang Philippines bị phát hiện có trộn 
lẫn thịt heo từ Ba Lan. 

Ngược lại, thịt bò và thịt gà nhập khẩu đã tăng 
12,5% và 6,5% trong cùng giai đoạn. 

Tại Anh, nhập khẩu thịt heo tươi/đông lạnh 
trong tháng 8 giảm 7% so với năm ngoái xuống 
33.700 tấn. 

Ngược lại, xuất khẩu Canada dự kiến giảm nhẹ 
vì lệnh hạn chế từ Trung Quốc, kìm hãm cơ hội 
tăng trưởng. 

Báo cáo triển vọng trong ngắn hạn của EU dự 
báo xuất khẩu thịt heo của Anh sẽ tiếp tục tăng, 
phản ánh nhu cầu ngày càng nhiều tại châu Á vì 
dịch ASF. 

EC cũng gợi ý nhu cầu tiêu thụt thị heo trên đầu 
người của EU tăng 2% trong năm 2019.

Sản xuất

Xuất khẩu

Tiêu dùng

+0,4%

+20%

-2,0%

+1,5%

+13%

-0,3%

Thịt lợn 2019 2020

Bảng 4: Dự báo tăng trưởng sản lượng, xuất khẩu, tiêu 
thụ thịt heo của EU (Đơn vị: % - Nguồn: EC)
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Bảng 3: Nhập khẩu thịt heo của Anh trong giai đoạn 2018 – 2019 (Đơn vị: 1.000 tấn - Nguồn: HIS Maritime & Trade)
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Theo một nghiên cứu được công bố vào đầu 
tháng 10 của Rabobank, đàn heo của Trung 
Quốc đã giảm một nửa trong 8 tháng đầu năm 
2019 vì sự bùng phát của dịch ASF.

Tốc độ thiệt hại của đàn heo tại quốc gia châu Á 
có thể chậm lại trong những tháng sắp tới khi số 
lượng trang trại chăn nuôi giảm và các biện 
pháp của Bắc Kinh nhằm kiểm soát dịch ASF tại 
thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, 
theo một báo cáo từ Rabobank. 

Để giải quyết vấn đề nguồn cung Trung Quốc 
đã bắt đầu đi hoạt động tái đàn. 

Cụ thể, công ty C.P. Pokphand, nhà sản xuất 
heo lớn thứ 5 thế giới của Trung Quốc, đã nhập 
khẩu 906 con heo giống từ Đan Mạch trong 
tuần tính đến ngày 10/10.

Số heo giống được vận chuyển lên một chuyến 
bay riêng vào tháng 8, sau đó được giữ tại 
thành phố Tương Dương, Hồ Bắc (Trung Quốc) 
trong hơn một tháng để kiểm dịch, theo Tổng 
cục Hải quan Trung Quốc. 

Đây là đợt nhập khẩu heo giống đầu tiên kể từ 
khi dịch ASF bắt đầu bùng phát và làm giảm 
đàn heo của Trung Quốc hồi tháng 8/2018. 

Trả lời phỏng vấn từ Reuters trong tháng trước, 
Bai Shanlin, Giám đốc điều hành của CP, cho 
biết công ty lên kế hoạch nuôi 10 triệu con heo 
trong một năm vào 2021, tăng từ mức hiện tại 4 
triệu con. 

Chỉ khoảng 5 quốc gia được phép xuất khẩu 
heo sống sang Trung Quốc. Thỉnh thoảng, Trung 
Quốc nhập khẩu lên tới 10.000 con heo mỗi 
năm để cải thiện gen cho đàn heo trong nước. 

Dữ liệu hải quan cho thấy số heo giống nhập 
khẩu từ Đan Mạch trong tháng 8 trị giá 2,94 
triệu USD. 

Nhiều nhà sản xuất đang tập trung vào mở rộng 
sản xuất, bằng cách xây dựng trang trại mới và 
tái đàn, theo Pork Business. 

Ngoài ra, nhiều người dân và trang trại đang 
nuôi những con heo lớn tới kích thước của một 
con gấu Bắc cực đực trưởng thành, khoảng 
500 kg, rồi mới xuất chuồng.

Tại tỉnh Cát Lâm ở Đông bắc Trung Quốc, giá 
thịt heo tăng cao đã kích thích nông dân nuôi 
những con heo đạt tới trọng lượng tới 175 – 
200 kg, tương đương với một con gấu Bắc cực 
cái trưởng thành và cao hơn đáng kể so với 
mức 125 kg thường thấy.

Trao đổi với Bloomberg, ông Lin Guofa, chuyên 
gia phân tích cao cấp tại hãng tư vấn Bric 
Agriculture Group, cho hay các nông trại lớn 
đang tập trung vào việc nâng trọng lượng heo 
thêm ít nhất 14%.

Cũng theo ông Lin, trọng lượng xuất chuồng 
của heo ở một số nông trại lớn đã lên tới mức 
140 kg thay vì 110 kg như thông thường. Làm 
như vậy có thể giúp lợi nhuận tăng thêm hơn 
30%, ông nói.

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.

Trong số 52 con heo 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.

Cùng với đó, thông báo đăng tải trên trang web 
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho 
biết một trường hợp bùng phát dịch ASF đã 
được phát hiện ở phía tây bắc tỉnh Cam Túc 
hôm 13/10.

Ổ dịch mới nhất bùng phát tại một hợp tác xã 
giống thuộc thành phố Định Tây của Cam Túc, 
với 265 trong tổng số 287 con heo nhiễm dịch 
đã chết. 

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho 
biết chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn 
bộ số heo sống còn lại tại hợp tác xã, chặn 
cũng như khủ trừng khu vực.
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1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu

Tuy nhiên, ngân hàng Hà Lan nhận định 
các điều kiện không ổn định của thị 
trường có thể duy trì trong vòng 3 - 5 
năm tới.
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Heo sống và các sản phẩm từ heo đã bị cấm 
vận chuyển ra và vào khu vực bị cấm.  

Giá heo hơi tại Trung Quốc tăng vọt trong tháng 
9, xác lập mức kỉ lục mới vì nguồn cung thắt chặt 
trong khi nhu cầu cho dịp Tết Trung Thu và kì nghỉ 
lễ Quốc khánh kéo dài một tuần vào cuối tháng.

Tính đến ngày 30/9, giá heo hơi trung bình trên 
cả nước ghi nhận ở 28,55 NDT/kg (khoảng 
93.000 đồng/kg), tăng 6,33% so với hồi đầu 
tháng, theo trang zhujiage.com.cn. So với cùng 
kì năm ngoái, giá heo hơi đã tăng tới 69,3%, 

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Tại thời điểm đó, giá heo cao nhất cả nước ghi 
nhận tại Phúc Kiến, trung bình đạt 32,8 NDT/kg 
(khoảng 106.829,3 đồng/kg); mức giá thấp nhất 
tại Thanh Hải, đạt mức 13 NDT/kg (tương 
đương 42.340,87 đồng/kg).

Giá heo hơi ở Phúc Kiến đạt mức cao nhất cả 
nước trong hai ngày liên tiếp, với giá heo hôm 
nay thậm chí còn đạt gần 33 nhân dân tệ/kg. 
Gần đây, xu hướng biến động của thị trường 
heo Phúc Kiến tốt hơn. Người chăn nuôi sẵn 
sàng tăng số lượng heo và tăng năng suất heo 
ở tỉnh Phúc Kiến. 
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2. Biến động về giá  

Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 9
(Đơn vị: NDT/kg - Nguồn: zhuwang.cc )

Biểu đồ 9: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong Quí III
(Đơn vị: NDT/kg - Nguồn: zhuwang.cc )
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Tiếp đà tăng từ tháng 6, giá heo hơi tại Trung 
Quốc dần phục hồi rồi sau đó tăng với tốc độ 
chóng mặt trong quí III/2019. 

Sự xuất hiện của dịch ASF tại Trung Quốc vào 
tháng 8/2018, và số heo chết và bị tiêu hủy sau 
đó đã xóa sổ 25% sản lượng thịt heo của quốc 
gia châu Á, tương đương khoảng 13 triệu tấn, 
một con số lớn chưa từng có, bà Chen Chen-
jun, chuyên gia cấp cao về phân tích protein 
động vật của Rabobank có trụ sở tại Hong 
Kong, trong một tuyên bố gửi qua email hôm 
27/9 cho biết.

"Điều này đã dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng 
về protein động vật, với thị trường giảm 8 triệu 
tấn, ngay cả với sự gia tăng đáng kể về nhập 
khẩu trong năm nay", bà Pan nói.

Người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển từ 
thịt heo sang các loại protein khác, gồm cả thịt 
bò, không chỉ vì giá thịt heo tăng 50 - 80%, mà 
còn vì những lo ngại xung quanh chất lượng và 

Mỹ, Canada, Brazil, EU vẫn là nhà cung cấp thịt 
heo chính cho Trung Quốc.

Trong nửa đầu năm 2019, nhập khẩu của quốc 
gia châu Á từ Canada đã tăng 51%, và thị phần 
của Canada tại Trung Quốc, đạt 15%, cũng là 
mức cao nhất sau EU. 

Xuất khẩu của Brazil sang Trung Quốc đã 
tăng 30% trong tháng 8, còn từ EU ghi 
nhận tăng 39% và được dự báo duy trì là 
nhà cung cấp hàng đầu tại thị trường lớn 

an toàn của sản phẩm, theo bà Pan.

Điều này cũng tạo ra xu hướng tiêu dùng mới 
tại Trung Quốc là thịt nhân tạo. Nhu cầu của 
Trung Quốc đối với thịt nhân tạo đang gia tăng 
trong bối cảnh lo ngại nguồn cung thtị heo trong 
nước không đủ để đáp ứng nhu cầu, theo 
nghiên cứu từ Fitch Solutions.

Về tình hình nhập khẩu, để đáp bảo nguồn cung 
trước lễ kỉ niệm 70 Quốc khánh Trung Quốc, 
khối lượng thịt heo nhập khẩu đã lên đến 
162.935 tấn trong tháng 8, tăng mạnh so với 
cùng kì năm trước, số liệu từ cục hải quan Trung 
Quốc công bố hôm 23/9 cho biết.

Xét về giá trị, lượng heo nhập khẩu của Trung 
Quốc đã tăng 150% trong tháng 8/2019, qua đó 
cho thấy Trung Quốc đang chi mạnh tay để mua 
thịt heo từ nước ngoài.

Tuy nhiên, bất chấp đà tăng mạnh, kim ngạch 
nhập khẩu thịt heo trong tháng 8/2019 vẫn chỉ 
gần bằng lượng tiêu thụ thịt heo hàng ngày tại 
Trung Quốc. 
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3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

4. Thị trường nhập khẩu chính

Biểu đồ 10: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng vọt trong 2019 – 2020
(Đơn vị: Triệu tấn - Nguồn: USDA )

Cụ thể, giá heo hơi trung bình đã tăng từ 
17,32 NDT/kg trong ngày 3/7 lên 28,55 
NDT/kg hôm 30/9, tương đương tăng 
65% trong quí III.



Đàn heo của Trung Quốc đã giảm một nửa 
trong 8 tháng đầu năm 2019 vì sự bùng phát 
của dịch tả heo châu Phi (ASF) và có thể sẽ 
giảm tới 55% vào cuối năm nay, các chuyên gia 
từ Rabobank cho biết hôm 2/10.

Tốc độ thiệt hại của đàn heo tại quốc gia châu Á 
có thể chậm lại trong những tháng sắp tới khi số 
lượng trang trại chăn nuôi giảm và các biện 
pháp của Bắc Kinh nhằm kiểm soát dịch ASF tại 
thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, 
theo ngân hàng Hà Lan. 

Trong báo cáo, Rabobank chỉ ra sản lượng thịt 
heo của Trung Quốc giảm 10 - 15% trong năm 
2020, sau khi giảm 25% trong 2019.

Tổng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi như đậu nành 
tại Trung Quốc sẽ giảm 17% trong 2019 vì sự 
sụt giảm của số lượng heo, báo cáo nói thêm.

Tuy nhiên, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi sẽ phục 
hồi 8% trong 2020 nhờ hoạt động tái đàn và 
người chăn nuôi sản xuất các loại protein khác 
như gà.

Theo báo cáo về tác động của dịch ASF đối với 
thị trường toàn cầu của Bộ Nông nghiệp Austra-
lia, tỉ lệ thức ăn chăn nuôi của heo Trung Quốc 
ước tính gồm khoảng 20% ngô và 75% đậu 
nành. Trung Quốc chiếm khoảng 30% tiêu thụ 
hạt chứa dầu toàn cầu và 50% nhập khẩu. 

Sự bùng phát của dịch ASF làm giảm mạnh nhu 
cầu nhập khẩu của Trung quốc. 

Tháng 6, nhập khẩu đậu nành của quốc gia 
châu Á đã thấp hơn rất nhiều so với cùng kì 
năm trước, và đặc biệt giảm mạnh trong tháng 5 
và tháng 6. 

Trung Quốc thường nhập khẩu đúng thời điểm 
vì vậy nhu cầu nhập khẩu có thể bất ngờ giảm 
nếu tình hình ASF trở nên tồi tệ hơn. 
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nhất thế giới với thị phần 61% tính tới 
tháng 8/2019. 
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Biểu đồ 11: Khối lượng, giá trị thịt heo xuất khẩu của EU sang Trung Quốc 
trong giai đoạn tháng 1/2018 – tháng 6/2019

(Đơn vị: 1.000 tấn đối với khối lượng xuất khẩu; euro/kg đối với giá trị xuất khẩu/đơn vị - Nguồn: Eurostat)

Vì vấn đề nguồn cung, USDA dự báo 
nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ 
đạt 2,6 triệu tấn trong 2019 và 3,5 triệu 
tấn vào 2020.
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Dịch ASF có thể khiến giá hạt có dầu ở mức 
thấp, trù khi có sự phản ứng về nguồn cung từ 
các nhà xuất khẩu.  
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Biểu đồ 12: Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc trong giai đoạn 1/2018 đến 6/2019
(Đơn vị: Triệu tấn - Nguồn: Bộ Nông nghiệp Australia)
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THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết tính 
đến tháng 9, đàn heo trên cả nước đã giảm 
19% so với năm ngoái, trong đó vùng đồng 
bằng sông Hông chịu thiệt hại nhiều nhất với 
tổng đàn heo 38,3%.

Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng ước 
đạt 2,5 triệu tấn, giảm 9%. Tính trong quí III, sản 
lượng giảm 17% xuống 709.300 tấn.

Mặc dù vậy, tại Hội nghị Phát triển chăn nuôi 
heo an toàn sinh học và góp ý cho các Nghị 
định, Thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi diễn 
ra ngày 13/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến 
cho biết thời gian gần đây tỉ lệ tiêu hủy heo do 
dịch ASF giảm mạnh so với các tháng trước đây.

"Tổng số heo bệnh dịch tả heo châu Phi phải 
tiêu hủy trong tháng 8 giảm 20% so với tháng 7 
và giảm từ 35 – 40% so với tháng 5. Đây là số 
liệu rất khả quan về việc đẩy mạnh chăn nuôi an 
toàn sinh học thích ứng với dịch bệnh tả heo 
châu Phi", Thứ trưởng nói.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn 
nuôi, cho biết vừa qua Cục đã yêu cầu các địa 
phương gửi báo cáo thống kê số lượng đầu heo.

Tính đến ngày 31/8, đã có 56 tỉnh gửi báo cáo 
với tổng đầu heo đạt 22 triệu con trong đó còn 
2,7 triệu con nái và 110 con cụ kị

Về tình hình dịch ASF, Tổng cục Thống kê 
nhận định diễn biến dịch bệnh vẫn hết sức 
phức tạp trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, tại Kon Tum, dịch ASF được phát hiện 
lần đầu tiên tại xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), giáp 
biên giới với Campuchia và Lào, với hơn 210 
con heo bị chết và tiêu huỷ.

Cụ thể, ổ dịch ASF bùng phát tại đàn heo của 
hộ gia đình ông Đào Trọng Khải trú tại thôn Tà 
Ka (xã Pờ Y).

Theo báo Kon Tum, khi nhận được tin báo của 
hộ chăn nuôi về đàn heo của gia đình mắc các 
triệu chứng nghi nhiễm dịch ASF như sốt, bỏ 
ăn, nằm liệt và chết dần, ngày 22/9, Trung tâm 
Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã tiến hành lấy 
mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng V Đắk 
Lắk để xét nghiệm và cho kết quả dương tính 
với virus ASF.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, UBND huyện 
Ngọc Hồi đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối 
hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu 
hủy toàn bộ đàn heo của hộ gia đình ông Đào 
Trọng Khải với tổng đàn 217 con; trong đó có 11 
con heo nái, 152 con heo thịt và 54 con heo sữa.

Trong khi tại Kiên Giang, ông Nguyễn Thành 
Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y 
tỉnh, cho biết TP Hà Tiên là địa phương cấp 
huyện cuối cùng của tỉnh đã phát hiện ổ dịch tả 
heo châu Phi vào cuối tháng 9 vừa qua.

Như vậy, dịch ASF đã xảy ra tại 15/15 huyện, 
thành phố của tỉnh Kiên Giang. Tính đến cuối 
tháng 9, đã có 3.116 hộ nuôi heo bị dịch bệnh 
tấn công, xảy ra ở 642 ấp, thuộc địa bàn 123 xã, 
tổng số đàn heo mắc bệnh phải tiêu hủy là 
42.740 con, theo báo Nông nghiệp Việt Nam.  

Tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ cho hộ chăn nuôi 
bị thiệt hại với số tiền hơn 75 tỉ đồng. Theo ông 
Đức, mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai 
đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tả heo 
Châu Phi nhưng hiệu quả không như mong đợi, 
vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát và 
khống chế.

Tại Cà Mau, sau nhiều tháng cố thủ, trong các 
ngày 12 - 15/9, đàn heo giống của Trung tâm 
Giống nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và 

1. Tình hình sản xuất

22 triệu
con

Tổng đàn heo tính đến 31/8

Heo nái Heo cụ kị

2,7 triệu
con
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Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh có nhiều 
con heo có hiện tượng bỏ ăn, sau đó chết 5 con.

Theo báo Cà Mau, tổng đàn heo giống của 
Trung tâm Giống nông nghiệp hiện có 266 con, 
trong đó có 42 con nái giống, 22 heo đực giống, 
79 heo thịt và trên 120 heo con.

Tính đến ngày 17/9, dịch ASF đã xuất hiện ở 75 
xã, phường, thị trấn thuộc 9/9 huyện, thành phố 
trong tỉnh (trong đó có 3 xã đã qua 30 ngày chưa 
phát sinh ổ dịch mới là Hàm Rồng, Hiệp Tùng, 
huyện Năm Căn và Tân Hải, huyện Phú Tân). 

Số heo bị tiêu huỷ lên đến hơn 4.283 con, tổng 
trọng lượng hơn 298 tấn. 

Còn theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, hiện 
tình hình bệnh dịch ASF trên địa bàn tỉnh vẫn 
diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính đến hết ngày 30/9, bệnh dịch ASF đã xảy 
ra tại 7.620 hộ chăn nuôi trên địa bàn 445 thôn 
của 111 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành 
phố, thị xã của địa phương này. 

Số heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 40.373 
con với tổng trọng lượng hơn 2.115 tấn. Có thời 
điểm, số lượng heo phát bệnh, buộc phải tiêu 
hủy từ 500 – 1.000 con/ngày.

Dù tích cực triển khai các biện pháp phòng, 
chống nhưng tình hình dịch bệnh đang có chiếu 
hướng lây lan nhanh tại các địa phương như 
huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh…. với 
tốc độ phát sinh ca bệnh mới hàng ngày tăng 
cao, tập trung chủ yếu ở các vùng có mật độ 
chăn nuôi cao, các hộ chăn nuôi quy mô lớn.

Nguyên nhân là do thời gian phòng, chống dịch 
kéo dài nên một số địa phương bắt đầu có hiện 
tượng:

- Chủ quan, lơ là

- Thiếu kinh phí dành cho các hoạt động 
chống dịch

- Không huy động đủ lực lượng tham gia chôn 
hủy heo bệnh hoặc khoán trắng cho lực lượng 
thú y và chủ vật nuôi

- Không xác định được địa điểm chôn hủy khi 
phải tiêu hủy với số lượng lớn ở các trang trại, 
gia trại… 

Theo VOV, đến ngày 2/10, dịch ASF đã xuất 
hiện ở 415 thôn, bản, tiểu khu thuộc 12 huyện, 
thành phố của tỉnh Sơn La. Tổng số heo mắc 
bệnh và tiêu hủy trên 14.000 con.

Trước sự lây lan khó kiểm soát của dịch tả heo 
châu Phi, các ngành chức năng và các địa 
phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tăng cường 
các giải pháp như: Phun tiêu độc khử trùng, lập 
các chốt kiểm dịch tại các địa bàn có dịch; cử 
cán bộ thú y xuống tận các địa bàn hướng dẫn 
nhân dân cách phòng chống dịch...

Đến nay, toàn tỉnh đã có 67 xã, thị trấn công bố 
hết dịch, riêng 2 huyện Mường La và Sông Mã 
đã công bố hết dịch toàn diện. Cùng với đó, 
toàn  tỉnh cũng có 32 xã đã qua 30 ngày không 
phát hiện dịch.

Tương tự, theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, 
hiện nay, dịch ASF trên đàn heo ở TP đã hạn 
chế được tình trạng lây lan.

Theo đó, hôm 18/9, dịch ASF chỉ phát sinh tại 6 
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của 6 ấp, khu vực thuộc 6 
phường, xã của 3 quận, huyện Ninh Kiều, Thới 
Lai và Cờ Đỏ. 

Tổng đàn heo trong ổ dịch là 139 con; ngành 
thú y đã tiêu hủy 36 con, với khối lượng 2.002 
kg. 

So với đầu tháng 9 và tháng 8, số heo mắc 
bệnh đã giảm nhiều; đồng thời, nhiều xã, 
phường tại quận Cái Răng, Thốt Nốt và huyện 
Vĩnh Thạnh… dịch ASF đã qua 30 ngày và 
không tái phát. 

Về tình hình xuất khẩu, báo cáo mới nhất từ 
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản 
(Bộ NN&PTNT) cho biết giá trị xuất khẩu các 
sản phẩm chăn nuôi tháng 9 tiếp tục đạt kết quả 
ấn tượng với kim ngạch ước đạt 67 triệu USD, 
đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 9 
tháng đầu năm 2019 ước đạt 529 triệu USD, 
tăng 8,6% so với cùng kì năm 2018. 

8 tháng đầu năm 2019 giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm từ gia cầm đạt gần 20 triệu USD, tăng 
0,3% so với cùng kì năm 2018. Giá trị xuất 

Mặc dù vậy, một số tỉnh, thành đã báo 
những tín hiệu tích cực về việc phòng, 
chống dịch bệnh
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khẩu các sản phẩm từ heo đạt 44,7 triệu 
USD, tăng 54,5% so với cùng kì năm 2018.

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 
tháng 9, Việt Nam nhập khẩu hơn 262,3 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, 
giảm 13,5% so với cùng kì năm ngoái. 

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối 
lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 9 giảm 
nhẹ 0,7% so với năm 2018 xuống 303.710 tấn, 
với giá trị nhập khẩu giảm 6,8% xuống gần 
75,4 triệu USD. Nhập khẩu ngô ngược lại tăng 
37,4% về khối lượng lên 1,66 triệu tấn, và tăng 
23,7% về giá trị lên 259 triệu USD.

Nhập khẩu đậu nành tăng 7,6% về khối lượng 
lên 199.096 tấn, và tăng 5% về giá trị lên hơn 
76 triệu USD. 

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 
13,5% so với năm ngoái xuống 56 triệu USD.

Trên thị trường thế giới, giá ngô ghi nhận phiên 
giảm thứ hai liên tiếp trong ngày 16/10, trên sàn 
giao dịch Chicago, giá ngô giao sau giảm 0,5% 
xuống 3,91-1/4 USD/giạ. Trong phiên giao dịch 
trước, giá ngô giảm tới 1,1%.

Giá lúa mì giao sau giảm 0,1% xuống 5,06-1/2 
USD/giạ. Trong khi, giá đậu nành giao sau đã 
tăng 3 trong 4 phiên giao dịch nhờ triển vọng 
Trung Quốc tăng thu mua nông sản Mỹ. Cụ thể, 
giá đậu nành tăng 0,1% lên 9,34-3/4 USD/giạ. 

Bộ NN&PTNT nhận định trong tháng 9/2019, 
giá heo hơi trong nước biến động giảm khi 
dịch ASF trong nước đã đi vào kiểm soát, 
nhiều hộ dân đã bắt đầu tái đàn.

Tại miền Bắc, sau khi giảm vào đầu tháng 9, 
giá heo duy trì tương đối ổn định cho tới cuối 
tháng bắt đầu tiền động. 

Tính đến ngày 25/6, giá heo hơi tại miền Bắc đang 
dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. 

Cụ thể, tại Nam Định, Tuyên Quang, Hà Nội, 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ đạt 46.000 – 47.000 
đồng/kg. Hưng Yên báo giá ở 47.000 – 
47.500 đồng/kg; còn Bắc Giang đạt 48.000 – 
49.000 đồng/kg.

Tháng 9, giá heo hơi giảm vào đầu tháng, với 
khu vực miền Trung và miền Nam thể hiện mức 
giảm sâu hơn so với phía bắc.

gần 20

44,7
54,5%

0,3%

triệu USD

triệu USD

Lượng
(tấn)

Lượng
(%)

Trị giá
(%)

Lúa mì 303.710 75.376 0,7 6,8
Ngô 1.660.252 259.486 37,4 23,7
Đậu nành 199.096 76.031 7,6 5
Dầu mỡ động thực vật 55.880 13,5
Thức ăn giá súc và nguyên liệu 262.321 32,1

Tháng 7/2019
Mặt hàng

Thay đổi theo năm

Bảng 5: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Trị giá
(1.000 USD)
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Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi 
giảm mạnh vào đầu tháng, ổn định giữa tháng 
và có xu hướng nhích dần vào cuối tháng. 

Theo đó, giá heo hơi tại các tỉnh Bắc Trung Bộ 
gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế dao động phổ 
biến ở 41.000 - 45.000 đồng/kg; còn khu vực 
Nam Trung Bộ báo giá trong khoảng 32.000 - 
40.000 đồng/kg. 

Tại Tây Nguyên, giá heo hơi đạt 39.000 - 
41.000 đồng/kg. 

Tương tự, xu hướng giá heo hơi tại miền Nam 
giống với miền Trung.

Giá heo tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai báo ở 
42.000 – 43.000 đồng/kg.

Tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tây Ninh, 
Hậu Giang, Vũng Tàu, An Giang, Bến Tre heo 
hơi được thu mua trong khoảng 38.000 - 
42.000 đồng/kg. 

Các địa phương khác, giá heo phổ biến ở 
36.000 - 37.000 đồng/kg. 

Trong quí III, giá heo hơi đã tăng vọt 10.000 
đồng/kg sau khi dịch ASF bùng phát khiến 
nguồn cung heo trong nước giảm mạnh. 
Trong khi tình trạng gom thịt heo của Việt 
Nam xuất sang Trung Quốc bắt đầu gia tăng, 

theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Trong đó, miền Bắc vẫn là khu vực giá tăng 
mạnh nhất, 10.000 đồng/kg, với giá heo hơi từ 
khoảng 37.000 đồng/kg vào đầu tháng 7 lên 
đến 47.000 đồng/kg trong tháng 8.

Hai miền còn lại, giá heo hơi tăng khoảng 4 – 5 
giá, từ khoảng 34.000 – 35.000 đồng/kg lên 
38.000 đồng/kg.

Tại Hội nghị Phát triển chăn nuôi heo an toàn 
sinh học và góp ý cho các Nghị định, Thông tư 
hướng dẫn Luật Chăn nuôi, sáng 13/9, Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ 
NN&PTNT, cho trong những năm gần đây, sản 
lượng thịt gia súc, giam cầm cả nước liên tục tăng 
trưởng dương, năm sau tăng cao hơn năm trước. 

Tổng sản lượng thịt các loại từ 4,78 triệu tấn thịt 
hơi năm 2015 tăng lên 5,34 triệu tấn năm 2018, 
tăng bình quân 3,7%/năm. 

Tuy nhiên, riêng 7 tháng đầu năm 2019, Việt 
Nam đã nhập 11,7 ngàn tấn thịt với kim ngạch 
nhập khẩu 22,1 triệu USD, gấp 3,7 lần về lượng 
và 4,3 lần về giá trị so với cùng kì năm 2018. 

Sản lượng nhập khẩu thịt gia cầm tăng không 
nhiều so với cùng cùng kỳ năm ngoái với 87,8 
ngàn tấn, kim ngạch nhập khẩu 78,6 triệu USD.
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Biểu đồ 13: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 9
(Đơn vị: Đồng/kg - Nguồn: Tổng hợp thị trường)
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Hà Nội46 - 48.000 đồng/kg

Tuyên Quang46 - 48.000 đồng/kg

Vĩnh Phúc
46 - 48.000 đồng/kg

41 - 45.000 đồng/kg

39 - 41.000 đồng/kg

41 - 45.000 đồng/kg

41 - 45.000 đồng/kg

Nghệ An

Tây Ninh

Đồng Nai
42 - 43.000 đồng/kg

38 - 42.000 đồng/kg

Bà Rịa - Vũng Tàu
38 - 42.000 đồng/kg

Sóc Trăng

Hậu Giang

38 - 42.000 đồng/kg

38 - 42.000 đồng/kg

An Giang
38 - 42.000 đồng/kg

Bạc Liêu
38 - 42.000 đồng/kg

38 - 42.000 đồng/kgBến Tre
38 - 42.000 đồng/kgTrà Vinh

Phú Thọ

Hưng Yên

Thanh Hóa

41 - 45.000 đồng/kg

41 - 45.000 đồng/kg

Quảng Trị

Huế

Khu vực Tây Nguyên

Hà Tĩnh

41 - 45.000 đồng/kg
Quảng Bình

Biểu đồ 14: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 9 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)

Bắc Giang

Nam Định 46 - 48.000 đồng/kg

47 - 47.500 đồng/kg

48 - 49.000 đồng/kg

46 - 48.000 đồng/kg

QUÍ III NĂM 2019



VIETNAMBIZ.VN TRANG 26VIETNAMBIZ.VN TRANG 26

Tại Việt Nam, nhà sản xuất thịt heo lớn thứ 6 của 
thế giới, 25% tổng đàn heo có thể bị thiệt hại vì 
dịch ASF và cuối năm, Rabobank cho hay. 

Theo Tập đoàn Masan, dự kiến trong năm 2019 
thịt mát Meat Deli sẽ mang lại doanh thu từ 500 - 
1.000 tỉ đồng cho tập đoàn.

Theo kế hoạch, thương hiệu thịt mát Meat Deli 
sẽ được bán tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 
9/2019. Masan cũng mở rộng các điểm bán thịt 
mát Meat Deli lên con số 500 tại khu vực miền 
Bắc và Nam.

Đồng thời tháng 4/2020, nhà máy chế biến thịt 
mát Meat Deli tại Khu công nghiệp Tân Đức tỉnh 
Long An của tập đoàn sẽ được đưa vào hoạt 
động, cung cấp thịt lợn mát cho người tiêu dùng 
miền Nam.

Hiện tại, Tổ hợp chế biến thịt Meat Hà Nam đã 
vận hành sản xuất trở lại từ tháng 6/2019. Trước 
đó, Tổ hợp chế biến này đã tạm ngưng hoạt 
động khoảng 1 tháng do ảnh hưởng bởi bệnh 
dịch tả lợn châu Phi.

Sau một thời gian hoạt động kinh doanh tại địa 
bàn Hà Nội, sản phẩm Meat Deli đã phân phối 
đến hơn 116 điểm bán, phục vụ hơn 700.000 
người tiêu dùng với sản lượng lợn được giết mổ 
từ 150 - 300 con/ngày.

Dự kiến trong tháng 8/2019, nhà máy Meat Hà 

THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM

6. Dự báo, triển vọng

5. Tình hình hoạt động các doanh nghiệp 
trong nước

Bộ NN&PTNT dự báo chỉ thiếu hụt 4 - 5%, 
tức khoảng 200.000 tấn thịt heo

Nam sẽ cho ra các sản phẩm mới chế biến từ 
thịt như giò lụa, xúc xích, đồ hộp… nhằm phục 
vụ cho nhu cầu ngày càng phong phú của người 
tiêu dùng.

QUÍ III NĂM 2019

Biểu đồ 15: Biến động giá heo hơi trong nước quí III
(Đơn vị: Đồng/kg - Nguồn: Tổng hợp thị trường)

Trong phiên họp quí III của Ban Chỉ đạo, 
đánh giá tình hình thực hiện công tác chỉ 
đạo, điều hành giá 9 tháng năm 2019, 
bàn phương hướng các tháng cuối năm 
và định hướng năm 2020, Vụ trưởng Vụ 
Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn 
Việt nhận định trong ba tháng tới, có khả 
năng thiếu nguồn cung thịt heo nhưng 
không nhiều. 

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
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THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM

Tại buổi công bố định kì 9 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

Giá thịt có khả năng tăng nhưng không tăng cao 
vì từ nay đến cuối năm không có xuất chính ngạch 
mà chỉ có tiểu ngạch và qua con đường này sẽ rất 
ít, đó là cơ hội để bình ổn giá trong nước.

200.000
tấn thịt heo

Thiếu hụt
4 - 5%

QUÍ III NĂM 2019

“Giá heo hơi từ nay đến cuối năm sẽ tiếp 
tục tăng. Tuy nhiên, sẽ không quá cao 
giống như Trung Quốc.”

- Ông Nguyễn Văn Trọng
  Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi

2019 về hoạt động của ngành công thương do 
Sở Công Thương TP HCM tổ chức chiều 18/10, 
Sở Công Thương cho biết để bảo đảm nguồn 
hàng thịt heo phục vụ Tết nguyên đán, bên cạnh 
giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng khép kín, Sở 
đang theo dõi sát thị trường thịt heo và thực 
phẩm thay thế.

Đồng thời tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp 
tham gia chương trình bình ổn thị trường chủ 
động nguồn hàng, đẩy mạnh cung ứng thịt heo, 
kích cầu các mặt hàng thay thế như thịt gia cầm, 
rau củ quả…

Đồng thời tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp 
tham gia chương trình bình ổn thị trường chủ 
động nguồn hàng, đẩy mạnh cung ứng thịt heo, 
kích cầu các mặt hàng thay thế như thịt gia cầm, 
rau củ quả…

Lãnh đạo Sở cũng dự báo lượng heo hơi 
cho dịp Tết Nguyên Đán tăng 1,2 - 2% so 
với cùng kì 2018. Hiện, giá heo hơi ở mức 
55.000 - 60.000 đồng/kg. 



Phần 4
chính sách
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CHÍNH SÁCH

Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường hỗ trợ 
cho những người chăn nuôi heo bị thiệt hại bởi 
dịch ASF, khi chạy đua để giải quyết việc sản 
xuất thịt heo giảm mạnh và làm dịu sự thất 
vọng của người tiêu dùng đối với sự tăng giá 
của thịt heo.

Theo đó, Bắc Kinh sẽ cung cấp tới 5 triệu nhân 
dân tệ (tương đương 700.000 USD) tiền trợ cấp 
cho các cơ sở hiện đại được lắp đặt tại các 
trang trại heo mới được xây dựng và hỗ trợ cho 
việc mở rộng hoạt động theo lộ trình 6 điểm, 
được công bố vào tháng trước, để tăng sản 
lượng thịt heo. 

Tháng 9, để đảm bảo nguồn cung heo trước dịp 
nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài trong vòng một 
tuần, Bắc Kinh cũng đã 2 lần giải phóng thịt heo 
đông lạnh từ kho dự trữ chiến lược, lần một là 
10.000 tấn và lần hai là 30.000 tấn. 

Ngoài ra, sau khi Hàn Quốc công bố nhiễm 
virus ASF, Trung Quốc đã thông báo cấm nhập 
khẩu heo từ quốc gia này.

Thái Lan cũng đang được đặt trong tình trạng 
cảnh giác cao độ kể từ khi dịch ASF bùng phát 
ở Myanmar, Lào, Campuchia, nhưng vẫn chưa 
có báo cáo về trường hợp bùng phát bệnh dịch.

Đầu tháng này, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh 
tiêu huỷ 200 con heo như hành động phòng 
ngừa sau khi hai con heo phát hiện chết không 
rõ nguyên nhân ở phía bắc tỉnh Chiang Rai, 
cách biên giới Myanmar 20 km. 

Tuy nhiên, theo quan chức nông nghiệp Thái 
Lan, hai con heo này không bị nhiễm dịch.

Theo đó, Bangkok đã đưa 24 trong số 77 tỉnh 
vào theo dõi với những hạn chế trong việc vận 
chuyển heo nhà và heo rừng, cũng như heo giết 
mổ, tinh dịch hoặc phôi heo để gây giống.

Vi phạm các hạn chế sẽ bị trừng phạt bằng 
cách phạt tù tới hai năm và phạt tiền lên tới 
40.000 baht (tương đương 1.306,34 USD), 
Reuters cho biết.

1. Chính sách của các nước trên thế giới

2. Chính sách của Việt Nam

- Người máy

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

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý 

Người máy có thể cải thiện sức khoẻ, an toàn 
và sản lượng trong sản xuất heo. The pigsite 
cho biết người máy không cần lốp, có thể làm 
việc nặng và liên tục 24/7. 

Bot Boar (người máy dành riêng cho heo) được 
thiết kế để giúp heo đực kiểm tra nhiệt độ. 

Các cơ sở làm sạch bằng người máy cải thiện 
các điều kiện và giải quyết các mối quan tâm về 
môi trường và xã hội như giảm mùi hôi, khí thải 
và sức khoẻ động vật và cải thiện vệ sinh. 

Từ quan điểm chế biến, người máy có thể cải 

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về tình 
hình giá thịt heo có xu hướng tăng cao.

Trước tình hình giá thịt heo có xu hướng tăng 
cao, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, 
phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương 
và Tổng cục Thống kê khẩn trương đánh giá 
tình hình cung cầu thịt heo (gồm cả thịt heo 
hơi và thịt heo thành phẩm) từ nay đến cuối 
năm 2019. 

Đồng thời, các bộ có kịch bản, giải pháp ổn định 
giá cả, cung cầu thịt heo từ nay đến cuối năm, 
đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020 (cả phương án nhập khẩu từ các 
thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam 
để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước).

Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt 
heo đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp 
chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp 
bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) năm 2019 và 2020 theo mục tiêu Quốc 
hội, Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT, Tổng cục 
Thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ 
đạo điều hành giá các nội dung trên trước ngày 
21/10/2019.

thiện đáng kể sự an toàn bằng cách thay thế 
các vai trò nguy hiểm hơn trong chế biến và 
đóng gói thịt và sử dụng trí tuệ nhân tạo để cắt 
thịt theo cách hiệu quả nhất, làm tăng lợi nhuận.

QUÍ III NĂM 2019
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CHÍNH SÁCH

- Máy cảm biến

Người máy có thể cải thiện sức khoẻ, an toàn 
và sản lượng trong sản xuất heo. The pigsite 
cho biết người máy không cần lốp, có thể làm 
việc nặng và liên tục 24/7. 

Bot Boar (người máy dành riêng cho heo) được 
thiết kế để giúp heo đực kiểm tra nhiệt độ. 

Các cơ sở làm sạch bằng người máy cải thiện 
các điều kiện và giải quyết các mối quan tâm về 
môi trường và xã hội như giảm mùi hôi, khí thải 
và sức khoẻ động vật và cải thiện vệ sinh. 

Từ quan điểm chế biến, người máy có thể cải 

thiện đáng kể sự an toàn bằng cách thay thế 
các vai trò nguy hiểm hơn trong chế biến và 
đóng gói thịt và sử dụng trí tuệ nhân tạo để cắt 
thịt theo cách hiệu quả nhất, làm tăng lợi nhuận.

Các cảm biến tương tự như “Fitbits”, ở dạng 
thiết bị đeo đang thu hút rất nhiều sự quan tâm 
trong ngành chăn nuôi heo.

Thiết bị có thể cung cấp một trong những mảnh 
ghép chính của câu đố thu thập dữ liệu, cho 
phép nông dân theo dõi động vật trên cơ sở 
từng cá thể và theo dõi sức khỏe trong thời gian 
thực. 

Các máy cảm biến có thể cảnh báo nông dân về 
những mối quan tâm liên quan đến bệnh tật, 
chu kỳ nhiệt, thức ăn và nước uống, bất cứ điều 
gì quan trọng đối với năng suất. 

Ngoài thiết bị đeo, cảm biến cố định có thể ghi 
lại mức amoniac, bụi, độ ẩm và nhiệt độ.
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Biểu đồ 1: Số lượng heo nái tại Mỹ trong giai đoạn 2010 – 2019
Biểu đồ 2: Sàn heo của Đức trong giai đoạn 1999 – 2019 
Biểu đồ 3: Biến động theo năm của lượng heo sạch giết mổ hàng tuần
Biểu đồ 4: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 13/9 – 26/9 
Biểu đồ 5: Xuất khẩu thịt heo của Canada trong 5 tháng đầu năm, giai đoạn 2017 – 2018
Biểu đồ 6: Diễn biến giá thịt heo mảng tại thị trường EU trong trong năm 2018 – 2019
Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt heo của Nhật Bản và giá bán buôn trong giai đoạn 2017 – 2019
Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 9
Biểu đồ 9: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong Quí III
Biểu đồ 10: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng vọt trong 2019 – 2020
Biểu đồ 11: Khối lượng, giá trị thịt heo xuất khẩu của EU sang Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1/2018 – tháng 6/2019
Biểu đồ 12: Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc trong giai đoạn 1/2018 đến 6/2019
Biểu đồ 13: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 9
Biểu đồ 14: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 9 
Biểu đồ 15: Biến động giá heo hơi trong nước Quí III

Bảng 1: Xuất khẩu thịt heo của Anh trong giai đoạn 2018 – 2019
Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới 
Bảng 3: Nhập khẩu thịt heo của Anh trong giai đoạn 2018 – 2019
Bảng 4: Dự báo tăng trưởng sản lượng, xuất khẩu, tiêu thụ thịt heo của EU 
Bảng 5: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

danh mục biểu đồ
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PHỤ LỤC

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

nguồn tham khảo

Bộ Nông nghiệp Mỹ
Trang web zhujiage.com
Tổ chức Thú y Thế giới
Trang web Genesus
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Báo cáo “Thị trường heo hơi Quí III/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 Quí 
III/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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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


