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Sản lượng sản xuất gạo thế giới 259,75 triệu tấn trong 6 tháng 2021, tăng 1% so 
với cùng kỳ, theo FAO.

Trong 6 tháng năm 2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,2 triệu tấn gạo với giá trị 
1,382 tỷ USD, giảm 21,03% về lượng và 28,14% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2020.

6 tháng đầu năm 2021 lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 3,03 triệu tấn 
(giảm 14% so với 6 tháng đầu năm 2020), thu về gần 1,65 tỷ USD (giảm 4%), giá 
trung bình đạt 544,4 USD/tấn (tăng 11,7%).

Trong báo cáo đầu tháng 5/2021, USDA dự báo Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu 
gạo lớn nhất thế giới, dự kiến xuất 15,5 triệu tấn, tăng 940.000 tấn so với năm 
2020; Việt Nam duy trì giữ vị trí thứ hai với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn. Đứng 
thứ ba là Thái Lan dự kiến đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400.000 tấn.

Trong quý II, hoạt động doanh nghiệp gạo chủ yếu xoay quanh vấn đề chia trả cổ 
tức, cổ phần hóa và đại hội đồng cổ đồng cũng như điều tra vụ nhập khẩu gạo từ 
Ấn Độ.

Liên quan nhập khẩu gạo Ấn Độ, Bộ Công thương lập đoàn kiểm tra 5 doanh 
nghiệp.
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PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG GẠO
THẾ GIỚI



Trong 6 tháng đầu 2021, sản lượng sản xuất gạo thế giới 259,75 triệu tấn, tăng 1% so với 
cùng kỳ, theo FAO.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu 6 tháng đầu 2021 
ước khoảng 253,3 triệu tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng 
Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn cầu 6 tháng đạt 256,1 triệu tấn, tăng 
1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu 6 tháng đầu 2021 đạt 260,4 triệu 
tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo 6 tháng 
ở mức 255 triệu tấn, tăng 0,22%.

1. Sản xuất - Tiêu thụ

a. Xuất khẩu

2. Tình hình xuất nhập khẩu
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Theo ước tính của
Tổ chức Nông lương 
Thế giới (FAO)

Theo ước tính của
Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA)

Theo ước tính của
Hội đồng Ngũ cốc 
Thế giới (IGC)

259,75 triệu tấn 253,3 triệu tấn 256,1 triệu tấn
1,6% so với 6 tháng năm 20200,3% so với 6 tháng năm 20201% so với 6 tháng năm 2020

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT GẠO THẾ GIỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Theo ước tính của
Tổ chức Nông lương 
Thế giới (FAO)

Theo ước tính của
Hội đồng Ngũ cốc 
Thế giới (IGC)

260,4 triệu tấn 255 triệu tấn
0,22% so với 6 tháng đầu 20211,5% so với 6 tháng đầu 2021

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ GẠO TOÀN CẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thái Lan: Trong 6 tháng năm 2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,2 triệu tấn 
gạo với giá trị 1,382 tỷ USD, giảm 21,03% về lượng và 28,14% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2020.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Charoen Laothammatha,  
so với mục tiêu đặt ra cho cả năm 2021 là 6 triệu tấn với trị giá 5 tỷ USD, Thái Lan chỉ có 
thể xuất khẩu 5,7 triệu tấn gạo trong năm nay. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2021, số 
lượng gạo xuất đi của Thái Lan chỉ bằng gần 80% số lượng cùng kỳ năm ngoái.



Campuchia: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, 
trong 6 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu 280.450 tấn gạo, giảm 
117.210 tấn, tương đương 29,47% của sản lượng 397.660 tấn của 6 tháng 

đầu năm 2020.

Liên đoàn Gạo Campuchia cho hay, mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu năm 
nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tương tự như cùng kỳ năm 2017, 2018 
và 2019. Kim ngạch xuất khẩu cũng giảm 266,6 triệu USD, chỉ đạt 20.267 triệu USD.

Về thị trường xuất khẩu, các thị trường gạo xuất khẩu chính của Campuchia gồm 20 quốc 
gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), với tổng khối lượng 67.136 tấn trong sáu tháng đầu 
năm nay, giảm 68.440 tấn (tương đương 50,48%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 143.293 tấn, giảm 4.656 
tấn, tương đương giảm 3,15%.

Còn xuất khẩu gạo của Campuchia sang thị trường của 5 nước thành viên khác thuộc 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 7.136 tấn (giảm 25.851 tấn, tương 
đương 48,79%).

Ngoài ra, Campuchia xuất khẩu sang 21 thị trường khác với tổng lượng đạt 42.885 tấn 
trong nửa đầu năm 2021, giảm 18.263 tấn, khoảng 29,87% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch hiệp hội xuất khẩu gạo cho biết thêm, gạo Thái Lan đắt hơn đối thủ cạnh tranh và 
làm ảnh hưởng đến doanh số bán. Đây là kết quả của việc đồng baht nội địa tăng giá và 
hạn hán.

Ông Charoen cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan đã giảm liên tục ở nhiều thị trường như 
có thể thấy được từ số liệu xuất khẩu sang các nước láng giềng như Malaysia. Bộ Thương 
mại Thái Lan đã phối hợp với hiệp hội để thúc đẩy ba mặt hàng xuất khẩu gạo chính của 
nước này gồm: tăng trưởng 4,8% gạo Hoa nhài đối với các thị trường cao cấp và 5,2% về 
doanh số bán gạo thơm; tăng trưởng 4,7% xuất khẩu gạo trắng nói chung và 4,9% đối với 
gạo đồ; tăng 3,6% xuất khẩu gạo nếp và 12,5% đối với gạo lứt và gạo xát 12,5% sang các 
thị trường chuyên biệt. Đồng thời, Bộ Thương mại sẽ thúc đẩy thị trường giao dịch gạo 
giữa chính phủ với chính phủ (G2G).

Mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit cho biết Vụ Ngoại 
thương đã đàm phán xuất thêm 20.000 tấn gạo trắng sang Trung Quốc theo hợp đồng 
G2G mua 1 triệu tấn gạo. Vụ Ngoại thương cũng có kế hoạch đàm phán bán gạo dưới 
dạng G2G theo biên bản ghi nhớ mà Thái Lan đã ký với Bangladesh và Indonesia.

Theo ông Charoen, xuất khẩu gạo của Thái Lan đã gặp khó khăn bởi những vấn đề tương 
tự trong 10 năm qua. Giá gạo Thái Lan cao hơn hầu hết đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, 
Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Các loại gạo của Thái Lan không đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường. Ngoài ra, gần đây vẫn còn tồn tại vấn đề giá cước tăng ảnh hưởng đến giá 
xuất khẩu gạo của Thái Lan. Năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo, thu về 131 
tỷ baht (khoảng 4 tỷ USD), giảm 32% về lượng và 25% về giá trị so với năm trước đó. Năm 
ngoái, Thái Lan chỉ xuất khẩu được tổng cộng 5,7 triệu tấn gạo.
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EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ 
ngày 1/9/2020 đến ngày 20/6/2021 của niên vụ 2020-2021, EU và Anh đã xuất 
khẩu tổng cộng 257.412 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 8,3% so với 237.663 tấn 

của cùng kỳ của niên vụ trước.

Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 192.311 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 
65.101 tấn.

Hiện tại, Campuchia có 56 nhà xuất khẩu gạo, trong đó 10 nhà xuất khẩu lớn nhất đạt sản 
lượng 203.847 tấn (tương đương 72,69%) và 46 doanh nghiệp khác với sản lượng xuất 
khẩu đạt 76.603 tấn (tương đương 27,31%).

Nepal: Theo Nepal Times, nông dân Nepal bắt đầu các hoạt động gieo trồng lúa 
năm 2021 vào ngày trồng lúa quốc gia 29/6/2021. Lúa được trồng ở vùng đồng 
bằng Tarai, dọc theo Thung lũng Himalaya và lên đến 3.200 mét ở Thung lũng 

Jumla. Trong vài năm qua, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, sản lượng thu hoạch tăng cao. 
Sản xuất gạo năm 2020 đạt 5,62 triệu tấn gạo, tăng khoảng 1,3% so với cùng kỳ năm 
trước. 

Tuy nhiên, Nepal cũng phụ thuộc vào nhập khẩu gạo do sản xuất không đủ đáp ứng tiêu 
dùng. Nepal đã nhập khẩu gạo trị giá 39 tỷ Rupi từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2021, tăng 
64% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu từ Ấn Độ.

Hàn Quốc: Đầu tháng 7, USDA công bố bảng cân đối gạo mới nhất của Hàn 
Quốc trong năm tài chính 2021-2022 (tháng 11/2021 - tháng 10/2022). Theo 
báo cáo, cơ quan này đã nâng dự báo về diện tích thu hoạch lúa, sản lượng 

gạo xay và lượng dự trữ cuối kỳ so với ước tính chính thức trong năm tài chính 2020-2021. 

Bên cạnh đó, cơ quan này đã hạ dự báo tiêu thụ và nhập khẩu gạo của Hàn Quốc không 
thay đổi so với ước tính chính thức của USDA.

Theo Hạn ngạch thuế quan (TRQ) năm 2021 cho đến nay, Hàn Quốc đã mua 205.106 tấn 
gạo để giao vào năm 2021, chiếm 50% tổng TRQ. Việc giao hàng thực tế cho phần còn lại 
của TRQ dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2022.

Trong TRQ gạo, hạn ngạch quốc gia cụ thể (CSQ) đối với năm nhà xuất khẩu gạo lớn là: 
Hoa Kỳ (132.304 tấn); Trung Quốc (157.195 tấn); Việt Nam (55.112 tấn); Thái Lan (28.494 
tấn); Úc (15.595 tấn); và Tối huệ quốc (MFN) (20.000 tấn)

Indonesia: Theo Bloomberg, công ty nông nghiệp quốc doanh của Indonesia 
Sang Hyang Seri đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với chính phủ Saudi Arabia 
để xuất khẩu gạo. Hiện, hai công ty này vẫn chưa thống nhất về giá cả.
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b. Nhập khẩu

Philippines: Vào cuối tháng 6, USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất 
của Philippines. Cơ quan này nâng dự báo sản lượng lúa của quốc gia này 
trong năm thị trường 2021-2022 (tháng 7/2021 - tháng 6/2022) lên 19,683 triệu 

tấn (khoảng 12,4 triệu tấn, xay xát cơ bản) so với dự báo chính thức trươc đó là 19,524 
triệu tấn (khoảng 12,3 triệu tấn, xay xát cơ bản). Sản lượng được dự báo sẽ không thay 
đổi so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích thu hoạch lúa trong năm thị trường 2021- 2022 của Philippines được dự báo tăng 
lên 4,57 triệu ha từ 4,8 triệu ha trong năm trước. Năng suất được kỳ vọng sẽ tăng lên 4,14 
tấn/ha so với 4,14 tấn/ha của năm trước do sử dụng các giống cải tiến thông qua chương 
trình lai tạo giống lúa lai.

Tiêu thụ của trong năm thị trường 2021-2022 của Philippines được dự báo sẽ tăng so với 
cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cơ quan USDA đã nâng dự báo lên thêm 100.000 tấn lên mức 
14,6 triệu tấn do dân số tăng và nhu cầu lương thực cao hơn trong năm bầu cử.

Tuy nhiên, nhập khẩu gạo của Philippines được dự báo sẽ không thay đổi so với ước tính 
chính thức của USDA cũng như so với năm trước. Theo số liệu mới nhất từ Cục Công 
nghiệp Thực vật (BPI), Philippines đã nhập khẩu 1,03 triệu tấn gạo trong tháng 1-5/2021, 
giảm khoảng 11,8% so với 1,16 triệu tấn của năm trước. Việt Nam vẫn là nguồn nhập khẩu 
hàng đầu của Philippines, với 91% tổng sản lượng nhập khẩu.

Trung Quốc: Vào giữa tháng 6, Tổng Công ty Ngũ cốc, Dầu và Thực phẩm 
Quốc gia Trung Quốc (COFCO) đã đồng ý mua 20.000 tấn gạo trắng 5% trị giá 
10,4 triệu USD từ Thái Lan sau cuộc đàm phán giữa Bộ Ngoại thương Thái Lan 

và COFCO.

Gạo được giao hàng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2021. Thương vụ mua 
bán này là một phần của biên bản ghi nhớ giữa Cofco và Thái Lan vào đầu năm 2015. 
COFCO đã đồng ý mua một triệu tấn gạo từ Thái Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan 
đã xuất khẩu 700.000 tấn gạo sang Trung Quốc.

Theo tờ Bangkok, các quan chức Thái Lan rất mong muốn được sớm hoàn tất việc giao 
một triệu tấn gạo theo biên bản ghi nhớ và đã thuyết phục COFCO sớm thực hiện nhập 
khẩu 280.000 tấn còn lại trong biên bản này.

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ 
ngày 1/9/2020 đến ngày 20/6/2021 của niên vụ 2020 - 2021, EU và Anh đã 
nhập khẩu tổng cộng 980.936 tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo 

Japonica tổng cộng là 163.376 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 817.559 tấn), 
giảm khoảng 24% so với 1,292 triệu tấn của cùng kỳ niên vụ 2019/2020.



Trong tháng 6, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 108,3 điểm, giảm 2,1% so với 
tháng trước (tại 2002 - 2004 là 100 điểm) và giảm 5,3% so với cùng kỳ 2020. Trong 
đó, gạo thơm giảm mạnh xuống 88,2 điểm.  Giá gạo thế giới trong tháng 6/2021 giảm 
xuống mức thấp nhất trong 15 tháng qua, do chi phí vận tải cao và thiếu container làm hạn 
chế xuất khẩu.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ loại 5% tấm tuần qua giảm xuống còn 367 - 371 USD / tấn, mức 
thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020, so với mức 369 - 373 USD trước đó một tuần.

Một nhà xuất khẩu gạo có trụ sở tại Kakinada (bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ) 
cho biết: "Rupee giảm so với USD cho phép chúng tôi giảm giá (bán gạo). Giá gạo trong 
nước cũng giảm do Chính phủ giải phóng kho gạo dự trữ để giúp người dân chống 
COVID-19".

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tuần cuối tháng 6 giảm xuống còn 470 - 475 USD / tấn từ 
478- 482 USD một tuần trước đó.

"Các nhà xuất khẩu giảm giá chào bán để cạnh tranh với các nhà xuất khẩu từ Thái Lan và 
Ấn Độ", Reuters dẫn lời một thương nhân ở TP HCM cho biết.

Trong khi đó, dịch COVID-19 ở miền Nam Việt Nam đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
đến việc vận chuyển gạo.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính đã giảm 14,8% so với cùng 
kỳ năm trước.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tuần qua giảm xuống còn 420 - 422 USD/tấn, từ mức 420 - 
430 USD/tấn một tuần trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2019.

Các thương nhân cho biết nhu cầu gạo xuất khẩu vẫn thấp vì giá gạo Thái Lan hiện vẫn 
đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Cước phí vận chuyên tăng càng khiến giá gạo Thái 
Lan cao.

Một thương nhân ở Bangkok cho biết: “Hiện nay rất khó tìm được tàu và giá vận chuyển đã 
tăng gấp đôi trong những tháng gần đây khiến các nhà xuất khẩu kinh doanh khó khăn 
hơn”. Tỷ giá baht cũng là một yếu tố khác gây biến động tới giá cả. Baht Thái đã giảm giá 
gần 4% kể từ đầu tháng 3 đến nay

3. Diễn biến giá
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Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 6/2021 (Nguồn: FAO).



PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG GẠO
VIỆT NAM



a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến ngày 15/6, diện tích gieo cấy lúa đông xuân 
cả nước đạt 3.006,7 nghìn ha, bằng 99,4% vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa 
phương phía Bắc đạt 1.086,6 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.920,1 
nghìn ha, bằng 99,7%. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân của cả nước ước 
tính đạt 68,3 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước.

Các địa phương trên cả nước đã xuống giống được 1.846,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 
105,6% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.448,7 nghìn 
ha, bằng 104,7%. Đến nay có 147,7 nghìn ha diện tích lúa hè thu sớm tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long đã cho thu hoạch, chiếm 10,2% diện tích xuống giống.

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NNPTNT) vào cuối tháng 4.

• Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 2.991 ha (tăng 416 ha so với kỳ trước, giảm 3.853 ha so với 
cùng kỳ năm trước), phòng trừ 2.554 ha.

• Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 15.962 ha (tăng 2.740 ha so với kỳ trước, giảm 3.108 
ha so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 10.056 ha.

• Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.536 ha (tăng 580 ha so với kỳ trước, tăng 
1.120 ha so với cùng kỳ năm trước), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.181 ha.

• Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 5.527 ha (giảm 805 ha so với kỳ trước, giảm 7.801 
ha so với cùng kỳ năm trước), diện tích phòng trừ trong kỳ 5.012 ha.

1. Sản xuất

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 cả nước xuất khẩu 436.140 
tấn gạo, tương đương 241,61 triệu USD, giá trung bình 554 USD/tấn, giảm mạnh 30,4% 
về lượng và giảm 28,7% về kim ngạch so với tháng 5/2021 nhưng tăng nhẹ 2,4% về giá. 
So với tháng 6/2020 giảm 3,2% về lượng nhưng tăng 6,3% kim ngạch và tăng 9,8% về 
giá.

Tháng 6, xuất khẩu gạo sang hầu hết thị trường chủ đạo sụt giảm mạnh so với 
tháng 5, trong đó xuất khẩu sang Philippines giảm mạnh gần 35% cả về lượng và kim 
ngạch, đạt 150.735 tấn, tương đương 78,79 triệu USD; Bờ Biển Ngà giảm mạnh 92% cả 
về lượng và kim ngạch, đạt 5.184 tấn, tương đương 3,2 triệu USD; Malaysia giảm 37,6% 
về lượng và giảm 39% kim ngạch, đạt 14.544 tấn, tương đương 7,48 triệu USD.

Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 3,03 triệu 
tấn (giảm 14% so với 6 tháng đầu năm 2020), thu về gần 1,65 tỷ USD (giảm 4%), giá trung 
bình đạt 544,4 USD/tấn (tăng 11,7%).

2. Tiêu thụ
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Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, đạt trên 1,09 triệu tấn, tương 
đương 579,83 triệu USD, giá trung bình 530,5 USD/tấn, giảm 20,6% về lượng, giảm 8,6% 
về kim ngạch nhưng tăng 15% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020; chiếm 36% trong tổng 
lượng và tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước.

Trung Quốc đứng thứ 2 với 580.942 tấn, tương đương 308,68 triệu USD, giá trung bình 
531,4 USD/tấn, tăng 26,9% về lượng, tăng 12,5% về kim ngạch nhưng giảm 11,4% về giá 
so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Thị trường Ghana đứng thứ 3 đạt 327.551 tấn, tương đương 191,3 triệu USD, giá 584 
USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 32%, 51% và 
14,6% so với cùng kỳ, chiếm gần % trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo 
của cả nước.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo sang thị trường Malasysia giảm 
rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020, giảm 55,9% về lượng, giảm 45,4% về kim ngạch 
nhưng tăng mạnh 23,7% về giá, đạt 151.104 tấn, tương đương 80,13 triệu USD, giá 530,3 
USD/tấn, chiếm 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Ngược lại, xuất khẩu sang 
Bangladesh lại tăng rất mạnh 11.181% về lượng, tăng 14.100% kim ngạch, tăng 24,8% về 
giá, đạt 52.808 tấn, tương đương 31,94 triệu USD, giá 604,8 USD/tấn.
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KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ GẠO XUẤT KHẨU TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Khối lượng xuất khẩu

3,03 triệu tấn
14% so với 6 tháng đầu 2020

Kim ngạch xuất khẩu

1,65 tỷ USD
4% so với 6 tháng đầu 2020

Giá xuất khẩu trung bình

544,4 USD/tấn
14% so với 6 tháng đầu 2020

PHILIPPINES

1,09 triệu tấn
579,83 triệu USD
530,5 USD/tấn

TRUNG QUỐC

580.942 tấn
308,68 triệu USD
531,4 USD/tấn

Khối lượng nhập khẩu Giá trị nhập khẩu Giá trung bình

GHANA

327.551 tấn
191,3 triệu USD
584 USD/tấn

1

2

3

Bảng 1: Ba thị trường nhập khẩu gạo từ Việt Nam nhiều nhất trong 6 tháng đầu 2021
(Nguồn: Bộ NN&PTNT).
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Giá gạo trong nước giảm do vào vụ thu hoạch

Trong tháng 6, giá gạo Việt Nam đạt 493 USD/tấn vào đầu tháng và giữ nguyên mức này. 
Hiện nay nhu cầu mua của các thương nhân nước ngoài không lớn và đang chờ đợi vụ 
thu hoạch Hè thu.

Đối với giá gạo trong nước, nguồn cung nội địa tiếp tục tăng khi nông dân các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch lúa vụ Hè thu. Giá gạo NL IR 504 mới tăng lên 
mức 7.700 đồng/kg; gạo TP IR 504 ở mức 8.500 đồng/kg. Giá tấm 7.300 đồng/kg và cám 
vàng 7.550 đồng/kg. 

Riêng tại thị trường An Giang tại ngày 30/6, giá lúa nếp vỏ tươi giảm mạnh 600 đồng/kg 
xuống 4.200-4.300 đồng/kg. 

Giá lúa Đài thơm 8 6.200- 6.300 đồng/kg; giá lúa OM 5451 5.500-5.700 đồng/kg; giá lúa 
nếp vỏ khô 6.600-6.800 đồng/kg. Lúa IR 50404 5.100- 5.400 đồng/kg; lúa Nhật 
7.500-7.600 đồng/kg và các loại lúa giá ổn định.

Giá gạo thường 11.000-12.000 đồng/kg; Gạo sóc Thái 17.000 đồng/kg; Gạo nàng nhen 
20.000 đồng/kg. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 17.000 đồng/kg

3. Diễn biến giá

AN GIANG
Lúa nếp vỏ tươi: 4.200 - 4.300đ/kg
Lúa nếp vỏ khô: 6.600 - 6.800đ/kg
Lúa Đài thơm 8: 6.200 - 6.300đ/kg
Lúa OM 5451: 5.500 - 5.700đ/kg
Lúa IR 50404: 5.100 - 5.400đ/kg
Lúa Nhật: 7.500 - 7.600đ/kg
Gạo thường: 11.000 - 12.000đ/kg
Gạo sóc Thái: 17.000đ/kg
Gạo nàng nhen: 20.000đ/kg
Gạo thơm Đài Loan: 20.000đ/kg
Gạo Nhật: 17.000đ/kg
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DỰ BÁO
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Trong báo cáo đầu tháng 5, USDA dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu 
gạo trong năm 2021, giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực trên thế giới năm 
2021 vẫn ở mức cao.

Theo USDA, sản lượng gạo nhập khẩu toàn cầu dự kiến vào khoảng 44,79 triệu tấn, tăng 
1% so với năm 2020. Một số thị trường dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng nhập khẩu gạo là 
Philippines với mức tăng 13%, Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) tăng 9,1%, Ghana tăng 5,6% và 
Liên minh châu Âu (EU) tăng 2,1%. 

Trung Quốc sẽ vẫn là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất trong năm 2021 với 2,9 triệu tấn, 
đứng thứ hai là EU với 2,45 triệu tấn và thứ ba là Philippines với 2,2 triệu tấn. Đây đều là 
những thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam.

Phân tích về các nước xuất khẩu gạo, USDA dự báo Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu 
gạo lớn nhất thế giới, dự kiến xuất 15,5 triệu tấn, tăng 940.000 tấn so với năm 
2020; Việt Nam duy trì giữ vị trí thứ hai với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn. Đứng thứ 
ba là Thái Lan dự kiến đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400.000 tấn.

Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,07 tỷ USD, giảm 3,5% 
về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với năm 2019.

Còn theo báo cáo của FAO vào đầu tháng 6, chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu trong 
năm 2021 sẽ tăng 12% lên mức kỷ lục do giá hàng hóa và nhu cầu tăng cao trước tác 
động của dịch COVID-19.

Kim ngạch nhập khẩu lương thực của thế giới, bao gồm cả chi phí vận chuyển, dự kiến đạt 
1.715 tỷ USD trong năm nay, so với mức 1.530 tỷ USD của năm ngoái.

FAO đánh giá tình trạng giá lương thực tăng từ cuối năm 2020 đã làm gia tăng rủi ro cho 
các nước nghèo vốn phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực. Trong tháng 5, chỉ số giá thực 
phẩm của tổ chức này đã chạm mức cao nhất trong 10 năm, do mức tăng mạnh của ngũ 
cốc, dầu thực vật và đường.

FAO cho biết một chỉ số riêng biệt về giá trị nhập khẩu lương thực, bao gồm cả chi phí vận 
chuyển hàng hóa cũng tăng vọt và đạt mức kỷ lục trong tháng 3, cao hơn cả các mức đã 
ghi nhận trong những đợt tăng đột biến giá lương thực trước đó vào các năm 2006-2008 
và 2010-2012.

FAO cho biết các hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc là động lực thúc đẩy nhu cầu cũng 
như giá nông sản trong năm qua, phần nào phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xây 
dựng lại ngành chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh bùng phát.

Trong báo cáo triển vọng nông nghiệp thường niên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế (OECD) - một câu lạc bộ các nước giàu và Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) 
vào đầu tháng 7, triển vọng thương mại ngũ cốc toàn cầu trong vòng 10 năm tới bao gồm 
lúa mì, ngô và gạo dự kiến sẽ tăng 21% lên 542 triệu tấn vào năm 2030.

“Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục dẫn đầu hoạt động thương mại gạo toàn cầu, tuy 
nhiên Campuchia và Myanmar được đánh giá sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 
xuất khẩu gạo toàn cầu”, báo cáo của FAO và OEDC nhận định.
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Các chuyên gia cho biết, thương mại gạo quốc tế 10 năm qua đã tăng trưởng với tốc độ 
trung bình 1,5% mỗi năm. Và dự kiến, tăng trưởng thương mại gạo sẽ tăng lên khoảng 
2,6% hàng năm trong thập kỷ tới, tương đương 16 triệu tấn và đạt con số 62 triệu tấn vào 
năm 2030.

Ngoài ra, Thái Lan cũng được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò là nhà xuất khẩu gạo quan 
trọng, mặc dù nước này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn. “Nhóm năm 
nhà xuất khẩu gạo lớn nhất sẽ mất thị phần vào tay các nước thuộc nhóm nước kém phát 
triển ở châu Á, đặc biệt là Campuchia và Myanmar, do các nước này đang dần trở nên 
cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế”, báo cáo chung nhận định
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HOẠT �ỘNG CỦA
CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG NGÀNH



CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Liên quan đến yêu cầu của Bộ Công Thương 
trong việc thi hành pháp luật về xuất nhập khẩu gạo việc nhập khẩu gạo từ 
Ấn Độ, ngày 25/6/2021 Tập đoàn Lộc Trời đã làm việc với đoàn công tác 
của Bộ Công Thương và cung cấp các tài liệu liên quan đến việc nhập khẩu 
lô tấm và gạo Ấn Độ như sau:

    1.   Hợp đồng nhập khẩu: ký từ tháng 2/2021 với số lượng 22.000 tấn (bao gồm 20.000 
tấn tấm và 2.000 tấn gạo)

    2.   Thời gian mua: Từ 24/3/2021 – 28/5/2021.

    3.   Thời gian bán: Từ 27/4 – 31/5/2021.

    4.   Tờ khai Hải quan của các lô hàng: Theo tiến độ, cho tới nay, chúng tôi đã nhận được 
22.070,45 tấn (gồm 20.276,45 tấn tấm và 1.794 tấn gạo 5% tấm) theo các tờ khai đính 
kèm. Số lượng 260 tấn gạo 5% tấm còn lại dự kiến cập cảng Viêt Nam vào tháng 7/2021.

    5.   Người mua hàng: Khách hàng nội địa, mua tấm chủ yếu làm nguyên liệu chế biến.

    6.   Tài liệu đính kèm:

    - Số các tờ khai hải quan

Từ đầu năm, Tập đoàn Lộc Trời đã xuất khẩu được hơn 40.000 tấn gạo, chủ yếu là gạo 
thơm, hạt dài theo các đơn đặt hàng trước từ tháng 10 năm 2020. Lượng gạo này được 
trồng tại các vùng nguyên liệu của Lộc Trời, với quy trình canh tác và theo dõi tiến độ mùa 
vụ chặt chẽ, đồng thời, toàn bộ dữ liệu sản xuất luôn được Tập đoàn cung cấp cho người 
mua gạo quốc tế, đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất tại các thị trường đích đến như châu 
Âu và các thị trường khác.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: 
NSC): Vào đầu tháng 6, công ty thông báo về việc chi cổ tức bằng 

tiền đợt 1 năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ  20%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 
2.000 đồng).

Thời gian chốt danh sách là ngày 28/6/2021 còn thời gian thực hiện 28/7/2021.

Trong quý II, hoạt động của các doanh nghiệp gạo chủ yếu xoay quanh vấn kết quả kinh 
doanh, cổ tức, đại hội đồng cổ đông và những vấn đề liên quan đến việc nhập khẩu gạo từ 
Án Độ. 

Ngoại trừ CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) có kết quả kinh doanh 
giảm sút thì hai doanh nghiệp CTCP Lộc Trời (Mã: LTG) và CTCP Tập đoàn Giống cây 
trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: NSC) đều có kết quả khởi sắc nhờ tiết giảm chi phí cũng 
như cơ cấu doanh thu thay đổi.

Dưới đây là một số thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 6:
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Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1): Vào đầu tháng 6,  
CTCP Lương thực Lương Yên và CTCP Muối Viêt Nam đã tiến hành tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đây là hai Công ty TNHH một 

thành viên do Vinafood 1 nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa theo Phương 
án cơ cấu lại Vinafood 1 giai đoạn 2018-2020 đã được Chính phủ đồng ý và Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt, trước khi quyền quản lý vốn Nhà 
nước tại Tổng công ty được bàn giao từ Bộ NN&PTNT về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp.

Với việc cổ phần hóa thành công hai đơn vị nói trên, đến thời điểm hiện nay, 100% công ty 
thành viên trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đã được cổ phần 
hóa
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Thái Lan: Theo tờ Bangkok Post, lượng xuất khẩu gạo Thái giảm mạnh xuống 
mức thấp nhất trong 2 thập kỷ trong năm 2020, do thiếu container vận chuyển 
hàng, cước vận chuyển tăng vọt và hạn hán làm giảm sản lượng. Thái Lan tụt 

xuống vị trí thứ 3 về xuất khẩu gạo trên thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam,

COVID-19 càng làm trầm trọng thêm các cú shock trong chuỗi cung ứng và Thái Lan chỉ 
xuất khẩu được 5,72 triệu tấn gạo trong năm 2020, giảm tới 24,5% so với năm 2019. Tình 
trạng trở nên tồi tệ hơn khi đồng Bath tăng giá mạnh, đẩy giá gạo Thái Lan vượt xa các đối 
thủ cạnh tranh, khiến người tiêu dùng phải tìm kiếm các nguồn gạo rẻ hơn từ các nguồn 
cung khác. Trên toàn cầu, thị trường gạo vẫn gặp khó khăn về logistics và giao hàng chậm 
tại các cảng cung cấp chính, khi toàn cầu thiếu container, đẩy chi phí vận chuyển và 
container tăng phi mã, không thể đáp ứng kịp nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng. Đồng 
thời, nhiều nước ráo riết tích trữ thực phẩm trong giai đoạn đại dịch làm bùng nổ nhu cầu 
đối với ngũ cốc thiết yếu. Ngay cả những nước có sản lượng vượt tiêu dùng nội địa cũng 
đang phải nhập khẩu gạo, dẫn tới nhu cầu tăng.

Để giải quyết vấn đề này và tăng xuất khẩu gạo, chính phủ Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ 
với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo trong chiến dịch “Nghĩ về gạo, Nghĩ đến Thái Lan”. 
Mục tiêu của chiến dịch là thúc đẩy xuất khẩu thông qua các kênh trực tuyến và hoạt động 
bán hàng trực tuyến, như mời các blogger trên toàn thế giới trải nghiệm gạo Thái Lan và 
hợp tác với các bên khác để tăng nhận thức về gạo Thái Lan tại nhiều nước.

Canada là một trong những câu chuyện thành công của chiến dịch này. Chính phủ Thái 
Lan đã hợp tác với các trường đào tạo ẩm thực để nâng cao nhận thức về gạo Thái Lan 
tại nước này. Gạo Thái Lan được biết đến rộng rãi hơn tại Canada, giúp xuất khẩu tăng tới 
50%, từ 80.000 tấn năm 2019 lên 120.000 tấn năm 2020.

Một sáng kiến thành công khác để thúc đẩy xuất khẩu gạo là ký hợp đồng chính phủ giữa 
Thái Lan và Indonesia, theo đó Thái Lan sẽ bán tới 1 triệu tấn gạo trắng 15 - 25% tấm sang 
Indonesia trong vòng 4 năm. Chính phủ Indonesia đang tập trung vào thúc đẩy sản xuất 
gạo nội địa cùng với chính sách tự cung tự cấp. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn cung gạo 
vẫn diễn ra dai dẳng do thiên tai và COVID-19, gạo nhập khẩu sẽ giúp bổ sung nhu cầu và 
ổn định giá gạo nội địa.

Chính phủ Thái Lan hiện đang có những cuộc đàm phán tương tự với các nước khác như 
Bangladesh, Trung Quốc và Iraq. Các hợp đồng này, cùng với chiến dịch thúc đẩy hình ảnh 
gạo Thái, sẽ giúp nước này đạt mục tiêu xuất khẩu 6 triệu tấn gạo trong năm 2021, đồng 
thời mở rộng được thị trường xuất khẩu.

Nigeria: Theo tờ Nation, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) và Hiệp hội 
Nông dân trồng lúa Nigeria đã bắt đầu bán lúa trợ cấp cho các nhà xay xát như 
một phần trong nỗ lực tăng nguồn cung và ổn định giá cả.

Theo CBN, chính phủ đang chào bán thóc khoảng 35.000 Naira (khoảng 990 USD/tấn) so 
với giá thị trường hiện tại là khoảng 190.000 Naira (khoảng 5.375 USD/tấn).



Costa Rica: Theo một thông cáo báo chí của Bộ Kinh tế Costa Rica, Cơ quan 
này đang đề xuất tăng giá gạo bằng cách sửa đổi Nghị định số 38884-MEIC. 
Bộ đang lấy ý kiến dư luận về đề xuất tăng giá gạo.

Các câu trả lời của công chúng phải được gửi tới Bộ trước 12/7/2021.

Sri Lanka: Theo News First, Chính phủ Sri Lanka đã quyết định mức phạt 
100.000 Rs (khoảng 497 USD) đối với những thương nhân bán gạo với giá 
cao.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp, đất nước có lượng gạo dự trữ đủ cho đến tháng 8/2021. 
Ông cũng lưu ý rằng chính phủ sẽ mua gạo Nadu, gạo Samba và lúa ẩm với các mức giá 
lần lượt là 50 Rs/kg (khoảng 249 USD/tấn), 2,52 Rs/kg (khoảng 259 USD/tấn) và 44 Rs/kg 
(khoảng 219 USD/tấn) mỗi tấn), từ nông dân. Ban Tiếp thị Thóc sẽ bắt đầu thu mua lúa từ 
nông dân từ ngày 1/07/2021.

Trong khi đó, chính phủ đã cấm nhập khẩu phân bón hóa học và đang khuyến khích nông 
dân chuyển dần sang phân bón hữu cơ
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Vào cuối tháng 6, Bộ Công Thương đã lập đoàn công tác, kiểm tra việc thi hành pháp luật 
về xuất nhập khẩu gạo tại 5 doanh nghiệp xuất nhập khẩu gạo trong nước.

Cụ thể, thông tin từ Bộ Công thương, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc với 5 doanh 
nghiệp: CTCP Tập đoàn Tân Long; CTCP Xuất nhập khẩu Thuận Minh; CTCPTập đoàn Lộc 
Trời; CTCP Tân Đồng Tiến.

Trước đó, ngày 24/6, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã có công văn hỏa tốc gửi 
các thương nhân xuất nhập khẩu gạo, nhấn mạnh: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về việc rà soát tình hình xuất nhập khẩu gạo trong các tháng đầu năm 
nay, Bộ Công thương đã thành lập đoàn công tác kiểm tra thi hành pháp luật đối với các 
thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu gạo”.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các thương nhân phối hợp, sắp xếp, bố trí đại diện 
lãnh đạo thương nhân làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Công thương, yêu cầu các 
doanh nghiệp báo cáo về các nội dung liên quan đến tình hình nhập khẩu, kinh doanh, tiêu 
thụ gạo Ấn Độ tại văn bản số 435 ngày 22/06/2021 của Cục Xuất nhập khẩu về việc nhập 
khẩu gạo từ Ấn Độ. rằng đó là nguyên nhân đẩy giá gạo tăng.

BỘ CÔNG THƯƠNG LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 5 DOANH NGHIỆP
LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU GẠO ẤN ĐỘ

Gạo nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam ngày càng thuận lợi nhờ Hiệp định Thương mại 
hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), đã tạo điều kiện để thuế nhập khẩu gạo Ấn Độ xuống 
mức rất thấp. Đối với sản phẩm gạo, theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của AIFTA, 
các loại gạo 5% tấm và 100% tấm nhập khẩu từ Ấn Độ được hưởng thuế suất 0%.

Mức thuế ưu đãi này là lý do lớn nhất thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tăng nhập 
khẩu gạo Ấn Độ.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại trường hợp lợi dụng sự chênh lệch giá (gạo Việt Nam cao 
hơn gạo Ấn Độ khoảng 100 USD/tấn) để gia tăng gian lận, giả mạo xuất xứ gạo Việt Nam 
để xuất khẩu. Nếu kiểm soát không chặt, để xảy ra tình trạng này, ngành xuất khẩu lúa gạo 
của Việt Nam sẽ chịu thiệt hại nặng nề.

Bởi, cùng thời điểm gạo Ấn Độ ồ ạt đổ vào Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài 
Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TP.HCM liên tiếp phát hiện các lô hàng gạo nhập khẩu từ 
Ấn Độ nghi vấn gian lận xuất xứ Việt Nam

Thông tin từ Cục Hải quan TP HCM, từ cuối năm 2020 đến hết tháng 5/2021, có một số 
doanh nghiệp nhập khẩu gạo từ Ấn Độ về Việt Nam vi phạm về nhãn mác, xuất xứ. Đặc 
biệt, có doanh nghiệp trong tháng 3/2021 đã nhập hai lô hàng gạo từ Ấn Độ về, nhưng trên 
bao bì lại ghi nhãn mác xuất xứ Việt Nam và đã được hải quan TP HCM thu giữ để điều tra 
xác minh.

CẢNH BÁO VỀ GIAN LẬN XUẤT XỨ
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Đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước cảnh báo, thời gian gần đây đã xuất 
hiện dấu hiệu bị giả mạo xuất xứ của gạo trắng Việt Nam. Không loại trừ tình trạng doanh 
nghiệp tận dụng thuế 0% để nhập khẩu gạo Ấn Độ về Việt Nam trên danh nghĩa tiêu thụ 
trong nước, nhưng có pha trộn để xuất khẩu, gian lận xuất xứ Việt Nam.

Ông Phạm Thái Bình, chuyên gia ngành lúa gạo, cho rằng việc một số doanh nghiệp Việt 
Nam vì “lợi ích cục bộ” đã nhập khẩu lượng lớn gạo giá rẻ vào Việt Nam nhưng không sử 
dụng trong nước, mà trà trộn với gạo Việt Nam sau đó dùng xuất xứ Việt Nam để xuất 
khẩu đi là hành động cần bị lên án mạnh mẽ.

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng cần đưa mặt hàng gạo nhập từ Ấn Độ vào 
luồng đỏ, kiểm tra 100% hàng hóa để phát hiện, xử phạt những công ty giả mạo xuất xứ; 
giám sát chặt chẽ các trường hợp công ty nhập gạo Ấn Độ về nhưng lại tái xuất với xuất 
xứ Việt Nam
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Biểu đồ 1: Ba thị trường nhập khẩu gạo từ Việt Nam nhiều nhất trong 6 tháng đầu 2021 (Trang 12)

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 6/2021 (Trang 9)

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

NGUỒN THAM KHẢO

Báo cáo “Thị trường gạo quý II/2021” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình 
bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này 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 kì 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 Công Thương
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Cục Bảo vệ thực vật
Tổng cục Hải quan
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp                         
Liên Hiệp Quốc (FAO)
Reuteus
SSI
Research
Riotimeonline
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