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TÓM TẮT THÁNG 5/2022 

 

 

Trong tháng 5, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn 
cầu chỉ nhích nhẹ hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. 

 Chỉ số giá gạo FAO trung bình đã tăng 15 tháng liên tiếp đạt 109,2 điểm trong tháng 5, cao 

nhất trong 12 tháng và tăng 3,5% so với tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn 1,2% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

 Xuất khẩu gạo tháng 5 của Việt Nam đạt mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây với 

710.371 tấn, trị giá 347,1 triệu USD, tăng mạnh 27,8% về lượng và 25,8% về trị giá so với 
tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 13,5% về lượng và tăng 2,5% về trị 
giá. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt gần 2,8 triệu tấn, kim ngạch hơn 1,3 
tỷ USD, tăng 6,9% về lượng nhưng giảm 3,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. 

 Đối với thị trường trong nước, giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) biến 

động nhẹ trong tháng 5, hoạt động giao dịch thưa thớt trong bối cảnh nguồn cung khan 
hiếm do thu hoạch vụ Đông Xuân đã kết thúc trong khi vụ Hè Thu chưa thu hoạch được 
nhiều. 

 Với nhu cầu mua gạo của các thị trường đang tăng, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp 
tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thị trường Philippines và Trung 
Quốc, bởi sản lượng gạo Trung Quốc bị giảm sút do ảnh hưởng của lũ lụt và nguồn gạo dự 
trữ của Philippines đang giảm mạnh, cần nhập vào. 

 Trong thời gian qua, không chỉ nông dân mà doanh nghiệp cũng đang chịu nhiều áp lực 
khi chi phí đầu vào tăng cao, đáng quan tâm là cước vận chuyển quốc tế vẫn chưa hạ 
nhiệt. Chí phí đầu vào tăng, đầu ra khó tăng do bị cạnh tranh gay gắt với các quốc gia xuất 
khẩu khác.  
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PHẦN I: 

 

1. Sản xuất - Tiêu thụ 

Trong tháng 5, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu chỉ 
nhích nhẹ hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 5 ước khoảng 

42,9 triệu tấn, tăng 0,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) 
cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 5 đạt 42,87 triệu tấn, tăng 0,82% so với cùng kỳ 2021. 

 

Trong khi đó Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới trong 
tháng 5 khoảng 43,3 triệu tấn, giảm 0,25% so với cùng kỳ năm 2021.Về sản lượng tiêu thụ gạo 
toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43,5 triệu tấn trong tháng 5  và tăng 0,2% so với cùng kỳ 
2021. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo ở mức 42,9 triệu tấn, tăng 1,02%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan:  Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết, Thái Lan xuất khẩu 548.636 tấn gạo 
các loại trong tháng 4/2022, giảm 15% so với tháng 3/2022 và tăng 68% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Iraq tiếp tục là nhân tố chính hỗ trợ cho nguồn cung này trong tháng 4/2022 với số 
lượng gạo nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước vượt 1 triệu tấn. 

Được biết trong quý I/2022, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 1,74 triệu tấn, trị giá 29,5 tỷ baht,  
tăng lần lượt 48,5% và 30,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu 
gạo được cho là nhờ nhu cầu mạnh và đồng baht yếu, theo đó giá gạo Thái Lan trở nên cạnh 
tranh hơn. 

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự đoán giá gạo của quốc gia này sẽ tăng thêm 5%, 
tương đương 20 USD/tấn, trong quý II năm nay. Họ cũng dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ 

đạt ít nhất 8 triệu tấn trong năm nay, vượt xa mục tiêu trước đó là 7 triệu tấn, với giá trị xuất khẩu 
ước đạt 130 tỷ baht, tăng so với 110 tỷ của năm ngoái. 

Đối với vu thu hoạch năm 2021 - 2022, hiệp hội dự kiến sản lượng gạo của Thái Lan sẽ lên tới      

30 - 32 triệu tấn gạo, tương đương 20 triệu gạo xay xát, tăng từ 27-28 triệu tấn gạo và 17 triệu tấn 
gạo xay của mùa vụ 2020 - 2021. 

Hiệp hội cho biết hạn hán trên diện rộng khó có thể xảy ra trong năm nay như đã xảy ra hai năm 
trước. Với nguồn cung nước dồi dào, sản lượng lúa vụ thứ hai cũng dự kiến sẽ tăng. 

 

Ấn Độ:  Vào 2 tuần cuối tháng 5, 4 nhà xuất khẩu gạo hàng đầu của Ấn Độ cho biết, các 
thương nhân đã ký hợp đồng xuất khẩu 1 triệu tấn gạo cho các hợp đồng giao hàng từ 

tháng 6 đến tháng 9 và mở chứng thư tín dụng (LC) ngay sau khi ký kết các thỏa thuận để đảm 
bảo số lượng theo hợp đồng ngay cả khi chính phủ nước này hạn chế xuất khẩu. 

Ước tính các giao dịch mua gạo kỳ hạn này có thể lên tới khoảng 9,6 triệu tấn gạo trong năm nay. 

Himanshu Agarwal, giám đốc điều hành công ty Satyam Balajee, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất     
Ấn Độ cho biết: “Các thương nhân quốc tế đã đặt hàng mua trước từ 3 đến 4 tháng và mọi người 
đều mở LC để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục”. 

Thông thường trước đây các nhà nhập khẩu gạo chỉ ký giao dịch cho tháng hiện tại và cùng lắm 
là một tháng sau. 
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Theo các chuyên gia, việc thu mua gạo ồ ạt từ Ấn Độ cũng có thể làm giảm nhu cầu đối với mặt 
hàng gạo của Việt Nam và Thái Lan, các nhà xuất khẩu lớn thứ hai và thứ ba thế giới, vốn đang 
phải vật lộn để cạnh tranh về giá. 

 

Pakistan: Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, trong tháng 4/2022 nước này đã xuất khẩu 
461.513 tấn gạo các loại, giảm 9,8% so với tháng 3/2022 và tăng 50% so với cùng kỳ 

2021, bao gồm 375.040 tấn gạo non-basmati và 86.473 tấn gạo basmati. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 
1/9/2021 đến ngày 22/5/2022 của niên vụ 2021/22 (1/9/2021 -31/8/2022), EU đã xuất 

khẩu tổng cộng 250.128 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 10,8% so với 225.673 tấn của cùng kỳ của 
niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 169.121 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt 
tổng cộng 81.007 tấn. 

 

Myanmar: Theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF), nước này đã xuất khẩu 250.946 tấn gạo 
các loại trong tháng 4, tăng đến 103,43% so với cùng kỳ 2021 và tăng 87,31% so với 

tháng 3/2022, bao gồm 144.034 tấn gạo và 106.912 tấn gạo tấm.  

Các thị trường nhập khẩu chính trong tháng 4 là Cameroon, Trung Quốc, Angola, Philippines, Bỉ, 
Tây Ban Nha và Ba Lan. Khối lượng gạo xuất khẩu qua đường biển là 244.826 tấn và 6.120 tấn 
được xuất qua hình thức mậu biên. Lũy kế xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2022 đạt 914.145 tấn, 

tăng 51,23% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA),   
dự kiến tháng 5/2022, Myanmar xuất khẩu khoảng 187.000 tấn gạo các loại. 

 

b. Nhập khẩu 
 

Trung Quốc: Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu gạo của nước 

này trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt kỷ lục 2,3 triệu tấn, trị giá 957,7 triệu USD, tăng 
17,7% về lượng và 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đà tăng này chủ yếu là do Trung Quốc tăng cường nhập khẩu gạo tấm giá rẻ từ Ấn Độ và Pakistan 
phục vụ cho nhu cầu trong ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, thay thế cho các loại ngũ cốc khác 
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như ngô, lúa mì có giá tăng cao và nguồn cung thắt chặt sau khi cuộc xung đột giữa Nga và 
Ukraine diễn ra. 

Cụ thể, Ấn Độ là thị trường cung cấp gạo lớn nhất cho Trung Quốc trong 4 tháng qua với khối 

lượng lên đến 698.303 tấn, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là Pakistan đạt 601.574 tấn, 
tăng 12,5%. 

Giá nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Ấn Độ và Pakistan đạt trung bình 340 – 375 USD/tấn, giảm 
1,5% và 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khi đó, nhập khẩu gạo dành cho tiêu dùng của Trung Quốc từ một số nước như Myanmar, 
Campuchia và Việt Nam lại giảm trong 4 tháng đầu năm nay. 

Trong đó, Việt Nam đang đứng ở vị trí đứng thứ 5 trong cuộc đua xuất khẩu gạo vào Trung Quốc 
với 230.401 tấn, giảm mạnh 31,9% so với cùng kỳ. 

Theo một số nguồn tin, 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã tăng rất mạnh nhập khẩu gạo thơm 
ST21 và ST24 từ Việt Nam nhưng giảm đối với gạo nếp. 

Cụ thể, khối lượng gạo nếp xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong 4 tháng đã giảm mạnh 
gần 60%, xuống còn 128.400 tấn. 

Ngược lại, gạo thơm (chủ yếu là ST21 và ST24) của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc tăng gấp 
3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 128.000 tấn. Trong đó, gạo ST21 đạt khoảng 55.000 
tấn, tăng gấp 4,3 lần; còn gạo ST24 đạt hơn 35.000 tấn, tăng 3,2 lần. 

Dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, cộng với chính sách “Zero COVID” của nước 
này đã khiến cho xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc có những hạn chế nhất định. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cũng đang vấp phải sự cạnh tranh từ Thái Lan.        
4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 294.385 tấn gạo từ Thái Lan, tăng tới 84% so với 
cùng kỳ. 

 

 Philippines:  Tờ Manila Times trích dẫn thông báo của Bộ Tài Chính Philippines, quốc 

gia này đã nhập khẩu 1,26 triệu tấn gạo trong 5 tháng đầu năm 2022 (từ tháng 1 đến 
tháng 5), tăng khoảng 43,3% so với ước tính 883.068 tấn của năm 2021. 

Cục Hải quan đã thu được 7,35 tỷ Peso (khoảng 140 triệu USD) tiền thuế nhập khẩu trong 5 tháng, 
tăng khoảng 18,6% so với cùng kỳ năm trước 
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Hàn Quốc: Theo thông báo trên trang web của Tổng công ty Thương mại Nông sản và 

Thực phẩm (KAFTC) Hàn Quốc, cơ quan này đã công bố kết quả đấu thầu quốc tế vào 
ngày 31/3/2022, cụ thể cơ quan này đã mua 76.672 tấn trong tổng số 136.888 tấn gạo non -
glutinous, giao hàng trong thời gian 30/9/2022 đến 31/1/2023. 

 

EU:  Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 

1/9/2021 đến ngày 22/5/2022 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU đã 
nhập khẩu tổng cộng 1.011.646 tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 
235.913 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 775.733 tấn), tăng khoảng 16,3% từ mức 
869.985 tấn của cùng kỳ niên vụ 2020-2021. 

 

 

3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đã tăng 15 tháng liên tiếp đạt 109,2 điểm trong tháng 5, cao nhất 
trong 12 tháng và tăng 3,5% so với tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

Theo tin từ Reuters, vào tuần cuối tháng 5, tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - Ấn Độ, giá 
gạo đồ 5% tấm báo đạt 355 - 360 USD/tấn, tăng từ mức 350 - 354 USD/tấn. 

“Người mua đang tìm tới Ấn Độ vì giá cả cạnh tranh hơn so với nguồn cung từ Thái Lan và         
Việt Nam”, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam  
nước này cho biết. 

Theo các nguồn tin thương mại và chính phủ, Ấn Độ không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo vì 
quốc gia Nam Á có đủ dự trữ và tỷ giá nội địa thấp hơn giá hỗ trợ do nhà nước ấn định. 

Các thị trường toàn cầu đang lo ngại rằng gạo có thể là mặt hàng tiếp theo trong chương trình 
nghị sự sau khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu lúa mì và đường. 

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 5/2022 (Nguồn: FAO). 
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Không giống như các mặt hàng khác như dầu ăn và lúa mì, vốn ghi nhận giá tăng mạnh do nguồn 
cung bị gián đoạn sau khi Nga tấn công Ukraine, giá gạo nhìn chung vẫn ổn định nhờ sản lượng 
bội thu và lượng dự trữ khổng lồ, theo Economic Times. 

Triển vọng mùa màng ở đất nước gần 1,4 tỷ dân lạc quan hơn sau khi Cục Khí tượng Ấn Độ dự 
báo những trận mưa gió mùa bình thường trong năm thứ 4 liên tiếp. Mùa mưa từ tháng 6 đến 
tháng 9, tưới nước cho hơn một nửa diện tích đất nông nghiệp của cả nước, cũng lấp đầy các     
hồ chứa nước để tưới cây vụ đông. 

Ấn Độ là nước trồng lúa mì, gạo, đường và bông lớn thứ hai, đồng thời là nước mua dầu cọ, đậu 
nành và hướng dương hàng đầu. 

Gạo là loại ngũ cốc chủ yếu giúp cuộc khủng hoảng lương thực thế giới không trở nên tồi tệ hơn. 

Tại nước láng giềng Bangladesh, chính phủ đã phát động chiến dịch chống lại những người tích 
trữ gạo trên toàn quốc khi giá nội địa tăng mạnh trong mùa cao điểm, các quan chức cho biết. 

Giá gạo trong nước của Bangladesh đã tăng vọt hơn 5% trong một tuần. Các quan chức đổ lỗi sự 
gia tăng này cho việc các thương nhân tích trữ để tạo ra một cuộc khủng hoảng giả tạo để kiếm 
lợi nhuận. 

Đầu tuần trước, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã ra lệnh trấn áp hoạt động tích trữ gạo 
bất hợp pháp. 

Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng ghi nhận tăng từ 450 USD/tấn của tuần tính đến ngày 
28/5 lên 455 - 460 USD/tấn. Nguyên nhân là nhu cầu trong nước và quốc tế tăng nhẹ.  

"Xuất hiện nhu cầu từ Iraq, theo đó làm tăng hoạt động của thị trường", một thương nhân có trụ sở 
tại Bangkok cho hay.  
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến ngày 15/5/2022, cả nước gieo cấy được 2.991,8 
nghìn ha, bằng 99,5% vụ trước. Năng suất và sản lượng năm nay giảm so với vụ đông xuân năm 
trước do giá phân bón tăng cao nên nông dân hạn chế đầu tư cùng với đó là ảnh hưởng của mưa 
trái mùa trên diện rộng trong tháng trước. 

 Lúa hè thu: Các địa phương phía Nam đã gieo trồng được 1.154,3 nghìn ha lúa hè thu, bằng 
105,3% cùng kỳ năm trước. Hiện lúa hè thu đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh, cây lúa 
sinh trưởng và phát triển tốt. 

 

 

 

 

Nguồn: Cục chế biến và phát triển nông sản  
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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 tuần cuối tháng 4: 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 11.884 ha (tăng 1.966 ha so với kỳ trước, tăng 9.171 ha so với 
cùng kỳ năm trước), diện tích nhiễm nặng 553 ha; đã phòng trừ trong kỳ 12.181 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 8.114 ha (tăng 5.134 ha so với kỳ trước, tăng 4.435 ha so 

với cùng kỳ năm trước), diện tích nhiễm nặng 1.680 ha, đã phòng trừ trong kỳ 4.471 ha. 
 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.979 ha (giảm 686  ha so với kỳ trước, tăng 1.037 

ha so với cùng kỳ năm trước); diện tích nhiễm nặng là 5 ha, đã phòng trừ trong kỳ 1439 ha. 
 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 2.890 ha (tăng 931 ha so với kỳ trước, tăng 591 ha so 

với cùng kỳ năm trước); đã phòng trừ trong kỳ 2.966 ha. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức cao nhất 
trong vòng một năm trở lại đây với 710.371 tấn, trị giá 347,1 triệu USD, tăng mạnh 27,8% về lượng 
và 25,8% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 13,5% về lượng và 
tăng 2,5% về trị giá. 

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt gần 2,8 triệu tấn, kim ngạch hơn 1,3 tỷ USD, tăng 
6,9% về lượng nhưng giảm 3,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. 

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong tháng 5 chủ yếu là do nhu cầu từ Philippines, thị trường tiêu thụ 
gạo lớn nhất của nước ta tăng tới 45,8% về lượng và 50,9% về trị giá so với tháng trước, đạt 
345.944 tấn, trị giá 167,6 triệu USD. 

Như vậy, sau 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang Philippines đã lên đến 1,3 triệu tấn, trị giá 
gần 590 triệu USD, tăng 34,8% về lượng và 17,7% về trị giá so với cùng kỳ. Hiện Philippines đang 
chiếm 46% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của nước ta. 

Lượng gạo xuất khẩu sang một số thị trường chính khác cũng tăng khá mạnh trong 5 tháng đầu 
năm như Bờ Biển Ngà tăng 37% (đạt 273.078 tấn), Malaysia tăng 19% (đạt 162.465 tấn), 
Mozambique tăng 47,1%… 
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Bên cạnh việc duy trì đơn hàng sang các thị trường truyền thống thì các doanh nghiệp cũng đang 
đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường “khó tính” như Mỹ hay các nước trong khối EU như Italia, 
Đức, Thụy Điển, Bỉ, Tây Ban Nha… 

 

 

Ngược lại với bức tranh tươi sáng từ các thị trường kể trên, xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường 
tiêu thụ gạo lớn thứ hai của Việt Nam giảm mạnh gần 20% cả về lượng lẫn trị giá trong 5 tháng 
đầu năm nay, xuống còn 388.616 tấn, trị giá 203.341 tấn. 

Tính riêng trong tháng 5, lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này giảm 22,6% so với tháng trước, 
chỉ đạt 91.675 tấn. 

Trong những tháng đầu năm nay, Trung Quốc chủ yếu  nhập khẩu gạo tấm nhằm phục vụ nhu cầu 
của ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, trong khi nhu cầu đối với gạo dành cho tiêu dùng giảm. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ các doanh nghiệp, giống gạo thơm ST21 và ST24 của Việt Nam vẫn 
đang được Trung Quốc quan tâm và nhập khẩu nhiều (tăng từ 2-3 lần), sự sụt giảm về nhu cầu 
chủ yếu đến từ mặt hàng gạo nếp. 
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3. Diễn biến giá 

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 420 - 425 USD/tấn vào tuần 
trước, tăng từ mức 415 - 420 USD của một tuần trước đó.  

"Các thương nhân đang tăng cường thu mua từ nông dân để chuẩn bị cho các hợp đồng sắp tới", 
một thương nhân cho biết. 

Đối với thị trường trong nước, giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) biến động 
nhẹ trong tháng 5, hoạt động giao dịch thưa thớt trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do thu 

hoạch vụ Đông Xuân đã kết thúc trong khi vụ Hè Thu chưa thu hoạch được nhiều. Cụ thể, so với 
tháng trước đó, giá thu mua lúa tươi giống IR50404 bình quân tháng 5/2022 giảm 100 đồng/kg 
xuống còn 5.400  đồng/kg; lúa khô không đổi ở mức 6.550 đồng/kg. Lúa chất lượng cao giống  
OM 5451 ổn định ở mức giá của tháng trước: lúa tươi là 5.600 đ/kgvà lúa khô là 6.700 đồng/kg 
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PHẦN III: 

Nhận định về triển vọng xuất khẩu gạo thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết thị 
trường xuất khẩu gạo rất sôi động vào giữa năm, với nhu cầu mạnh hơn từ các thị trường như 
Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka. Xuất khẩu sang EU dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 
2022 nhờ ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam. 

 “Từ tháng 5 sẽ là thời điểm xuất khẩu gạo nhộn nhịp hơn và giá lúa gạo sẽ tiếp tục có xu hướng 
tăng. Chính vì vậy, doanh nghiệp trong nước cần đảm đảm nguồn hàng, lưu ý các thông tin về 
container, cước vận tải biển để chủ động giao hàng và ký kết các hợp đồng mới”, ông Nguyễn 
Quốc Toản lưu ý. 

Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2022, xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ đạt 
khoảng 6-6,2 triệu tấn. Quý 2/2022 là thời điểm thị trường gạo thế giới sẽ đẩy mạnh việc mua 
hàng và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những tín hiệu tích cực về giá bán và lượng đơn hàng, xuất 
khẩu gạo của Việt Nam cũng đang đứng trước một số khó khăn do sự vươn lên của các đối thủ 
cạnh tranh. 

Còn theo số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, xuất khẩu gạo trong tháng 5/2022 tăng gần gấp 
đôi so với mức bình quân của 4 tháng đầu năm. Với nhu cầu mua gạo của các thị trường đang 
tăng, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt 
là thị trường Philippines và Trung Quốc, bởi sản lượng gạo Trung Quốc bị giảm sút do ảnh hưởng 
của lũ lụt và nguồn gạo dự trữ của Philippines đang giảm mạnh, cần nhập vào. 

Từ biến động mạnh của nhu cầu gạo trên toàn cầu, Bộ Công Thương đưa ra nhận định: Dự báo 
xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ đạt trên 6,4 triệu tấn cao hơn 200.000-300.000 tấn so với năm 2021. 

Xuất khẩu gạo có thể lạc quan hơn trong thời gian tới, khi nhu cầu nhập khẩu gạo của Trung Quốc 
tăng lên. Bên cạnh đó, nguồn gạo dự trữ của Philippines cũng đang ở mức thấp, cần nhập thêm 
cũng là cơ hội tốt cho gạo Việt Nam, dù thị trường này đang chịu cạnh tranh gay gắt từ gạo giá rẻ 
Ấn Độ. 
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PHẦN IV: 

 

Trong thời gian qua, mặc dù giá gạo tăng nhưng không chỉ nông dân mà doanh nghiệp cũng đang 
chịu nhiều áp lực khi chi phí đầu vào tăng cao, đáng quan tâm là cước vận chuyển quốc tế vẫn 
chưa hạ nhiệt. Chí phí đầu vào tăng, đầu ra khó tăng do bị cạnh tranh gay gắt với các quốc gia 
xuất khẩu khác. Do vậy mà doanh nghiệp chưa thể tăng giá mua nguyên liệu đầu vào được trong 
thời gian này. 

Dưới đây một số hoạt động của các doanh nghiệp gạo trong tháng 4/2022:  

 

Tại CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Trong tài liệu trình đại 
hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, TAR đặt mục tiêu doanh thu 3.500 
tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 14% so với thực 

hiện năm 2021. 

TAR dự kiến phát triển thị trường nội địa và bán buôn, thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị của các  
tập đoàn bún, phở…; định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu tại các nước phát triển như khối 
EU, Hàn Quốc, các nước châu Mỹ…; mở rộng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao tại Tứ Giác  
Long Xuyên với 2 đề án được Bộ NN & PTNT phê duyệt; đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ 
phun phân và thuốc, 20 lò sấy lúa với công suất 700 tấn/ngày giúp giảm chi phí và tổn thất sau 
khi thu hoạch. 

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, TAR sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần    

7,12 triệu cp để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 1 cp) từ 
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Giá phát hành 
dự kiến là 10.000 đồng/cp. Mục đích nhằm giữ lại nguồn vốn để tập trung mở rộng vùng nguyên 
liệu, tái chế rác thải chuyển hóa thành điện năng, đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ và  
bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Đáng chú ý, TAR đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài (nới room) từ 0%    
lên 49%. Đồng thời, trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho nhóm này mua cổ phiếu theo giới hạn tỷ lệ 
tương ứng. 

Bên cạnh đó, TAR có kế hoạch đầu tư & sáp nhập (M&A) với các doanh nghiệp và dự án có tiềm 
năng trong ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc y tế tại khu vực phía Nam (miền Đông/Tây Nam Bộ). 
Số vốn huy động khoảng 500 tỷ đồng. 

HĐQT TAR cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua thư từ nhiệm của bà Phạm Trần Thùy An với tư cách 
thành viên BKS, đồng thời tiến hành bầu thay thế 1 thành viên. Thù lao chi trả cho HĐQT (6 thành 
viên tính cả chủ tịch HĐQT) và BKS (2 thành viên) trong năm 2022 dự tính là 324 triệu đồng, có 
thể tăng thêm 15% trong trường hợp vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra. 

 

Tại CTCP Lộc Trời (Mã: LTG):  Ngày 10/6/2022, Công ty Dịch vụ Nông nghiệp    

Lộc Trời (Công ty con) đã tổ chức vận hành thử nghiệm máy gặt đập liên hợp cải 
tiến để thu hoạch khoảng ruộng lúa trên 2ha tại ấp Cà Na, xã Lương An Trà,  
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bộ máy gặt đập liên hợp này được xưởng cơ khí 

Châu Thành nghiên cứu và cải tiến, lần đầu tiên được đưa ra sử dụng thử nghiệm tại mô hình này. 

Máy gặt đập liên hợp cải tiến của Tập đoàn Lộc Trời được thiết kế thêm tháp chứa khoảng 1,5 tấn 
trên thân máy để trữ lúa vừa cắt, sau đó lúa được khoan bơm qua thùng chứa lớn 2,5 tấn trên xe 
trung chuyển (máy cộ) từ ruộng ra bờ kênh, rồi được khoan bơm vào thùng chứa có cân điện tử và 
chạy qua băng chuyển trực tiếp xuống ghe. 

 

Vào đầu tháng 5, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - 
mã: NSC) Công bố thông tin quyết định về việc tái bổ nhiệm chức danh 
Tổng giám đốc công ty. Cụ thể, HĐQT quyết định tái bổ nhiểm Nguyễn 

Quang Trường giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 10/5/2022. 

 

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2 - VSF): Ngày 31/5, công ty đã tổ 
chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 với việc miễn nhiệm 2 thành viên gồm bà 
Nguyễn Thị Hoài và ông Nguyễn Ngọc Nam. 

Trước đó, ngày 20/5, Vinafood2 nhận được Giấy đề nghị của nhóm cổ đông CTCP 
Tập đoàn T&T, cổ đông chiến lược sở hữu 25% vốn điều lệ đề cử bà Hồ Thị Cẩm Vân tham gia 
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Thành viên HĐQT công ty. Công ty đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Sau khi hoàn tất quy trình, công ty sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tuy nhiên, trong đại hội này, 
Công ty sẽ không bầu bổ sung thành viên HĐQT. 

Được biết, tính tới 31/3/2022, Vinafood II có 2 cổ đông lớn là Nhà nước sở hữu 51,43% vốn điều lệ, 
CTCP Tập đoàn T&T sở hữu 25% vốn điều lệ và còn lại 23,57% thuộc về nhóm cổ đông khác. 

Cũng trong thời gian này, Tổng công ty thực hiện miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với 
ông Trần Vĩnh Thanh và bầu bà Trần Thị Đoàn Thu thay thế. 
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PHẦN V: 

1. Chính sách tại Việt Nam 
 

Muốn xuất khẩu gạo vào thị trường Bắc Âu, doanh nghiệp tuân thủ các quy định 

bắt buộc của thị trường 
 

Nên đi vào thị trường ngách 

Theo nguồn từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và 
Latvia, dotác động tích cực của Hiệp định EVFTA, mặt hàng gạo của Việt Nam có lợi thế cạnh 
tranh hơn so với các đối thủ trên thị trường như gạo Ấn Độ, Thái Lan. Bên cạnh đó, Thương vụ 
cũng đã tích cực xúc tiến thương mại mặt hàng gạo, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nhập 
khẩu gạo Việt Nam để được hưởng lợi thuế quan. 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển thông tin, do thị trường gạo Bắc Âu khá nhỏ. Ngoài việc cạnh 
tranh các loại gạo thông thường với Thái Lan và Campuchia, các doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu 
thị trường ngách, đối với những loại gạo có ít cạnh tranh hơn. Ví dụ, trong thời gian vừa qua, 
Thương vụ đã thành công trong việc bước đầu đưa gạo Japonica vào thị trường Thụy Điển. 

Hiện nay, doanh nghiệp khu vực này thường mua gạo Japonica từ các nước trồng gạo trong khu 
vực EU như Tây Ban Nha, Ý, hoặc nhập khẩu từ Nhật Bản, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, gạo Japonica Việt 
Nam chất lượng không thua kém gạo cùng loại của Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Ý nhưng giá chỉ từ 1/3-
1/2. Do vậy, khi được giới thiệu và nhập khẩu thử, các doanh nghiệp đều hào hứng với loại gạo 
này của Việt Nam. 

“Hiệp định EVFTA công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý với một số loại gạo của Việt Nam. Gạo 

ST24, ST25 được giải thưởng gạo ngon thế giới. Các doanh nghiệp có thể nghiên cứu đưa các loại 
gạo này vào thị trường Bắc Âu với thương hiệu Gạo đặc sản Việt Nam” – Thương vụ Việt Nam tại 
Thụy Điển chỉ rõ. 
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Ngoài ra, doanh nghiệp cố gắng tạo ra nhiều loại sản phẩm độc đáo, kết hợp một giống lúa độc 
đáo với các phương pháp sản xuất hữu cơ, bền vững và tác động đến kinh tế xã hội. Đồng thời 
nhận thức rằng thị trường cho loại gạo đặc sản này còn rất nhỏ và đòi hỏi nhiều nỗ lực. 

Gạo đặc sản có chứng nhận hữu cơ hoặc thương mại công bằng cũng sẽ làm tăng giá trị sản 
phẩm của doanh nghiệp trên thị trường Bắc Âu. 

Kiểm tra xem địa điểm sản xuất lúa gạo có những lợi thế cụ thể để sản xuất gạo thơm hoặc đặc 
sản, chẳng hạn như khí hậu hoặc thổ nhưỡng. Điều kiện địa phương có thể khiến sản phẩm trở 
thành gạo đặc sản và kể những câu chuyện gắn với sản phẩm. 

 

Đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường 

Ngoài việc tập trung vào các thị trường ngách, Việt Nam tại Thụy Điển còn nhấn mạnh, các doanh 
nghiệp xuất khẩu cần lưu ý muốn vào thị trường Bắc Âu, ngoài việc cung cấp đúng sản phẩm còn 
phải tuân thủ rất nhiều các qui định của thị trường. 

Theo đó, các doanh nghiệp cần nghiên cứu các yêu cầu bắt buộc của thị trường trên các cổng 
thông tin chính thức của EU như Trade Help Desk, CBI để hiểu các thủ tục liên quan đến gạo. 
Đồng thời, xem cơ sở pháp lý của Ủy ban châu Âu về ngũ cốc và gạo để biết tổng quan về các văn 
bản và quy định pháp lý. Kiểm tra các cập nhật quy định bằng cách sử dụng ứng dụng web 
Appryza của Liên đoàn các nhà xay xát gạo châu Âu (FERM), cung cấp thông tin quy định cập 
nhật về các thị trường xuất khẩu châu Âu và các thị trường xuất khẩu khác. 

Ngoài ra, kiểm tra MRLs đối với thuốc trừ sâu và các chất hoạt động có liên quan đến gạo bằng 
cách tham khảo cơ sở dữ liệu MRL của EU; tìm kiếm gạo (hoặc mã số 0500060). Đọc về Quản lý 
sâu bệnh trong Ngân hàng Kiến thức Lúa gạo và giảm mức độ thuốc trừ sâu bằng cách áp dụng 
quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất. IPM là một chiến lược kiểm soát dịch hại nông 
nghiệp bao gồm các hoạt động trồng trọt và quản lý hóa chất. Xem danh sách cập nhật các cơ 

quan kiểm soát và cơ quan có thẩm quyền được phê duyệt để áp dụng các tiêu chuẩn và chương 
trình kiểm soát tương đương ở các nước không thuộc Liên minh châu Âu. 

“Ngoài các yêu cầu bắt buộc của thị trường có thể được hiểu là yêu cầu tối thiểu, các yêu cầu của 
người mua cũng cần phải được thảo luận và tuân thủ” – Thương vụ lưu ý. 
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Chú trọng cấc sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sáng kiến bền vững 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đặc biệt lưu ý, xu hướng sản xuất và kinh doanh bền vững và 
có trách nhiệm hơn ngày càng được quan tâm. Xu hướng này liên quan đến nhiều khía cạnh trong 
chuỗi cung ứng, bao gồm điều kiện làm việc, sử dụng nước, quản lý chất thải... Sản phẩm của 
doanh nghiệp sẽ được người mua Bắc Âu chấp nhận nếu tuân thủ các sáng kiến bền vững. 

Do đó, khi xuất khẩu gạo vào thị trường Bắc Âu, các doanh nghiệp nên chú trọng đến các sản 
phẩm nêu bật được các lợi ích sức khỏe cũng như nhấn mạnh yếu tố hữu cơ và không có hóa 
chất luôn được quan tâm tại thị trường Bắc Âu. 

Đồng thời, kiểm tra hoạt động hiện tại của doanh nghiệp bằng cách kiểm tra các yêu cầu chi tiết 
và hệ thống điểm của Tiêu chuẩn SRP về canh tác lúa bền vững và xem xét việc thực hiện quy tắc 
ứng xử BSCI. Đảm bảo doanh nghiệp có đầy đủ hệ thống kiểm soát chất lượng để có thể cung cấp 
với khối lượng và chất lượng nhất quán. 

Ngoài ra, cần nghiên cứu Bản đồ tiêu chuẩn để tìm hiểu về các tiêu chuẩn xã hội và bền vững tự 
nguyện khác nhau. Lưu ý rằng, mọi hệ thống chứng nhận có thể thu hút một kiểu người mua khác 
nhau nhưng việc đáp ứng quá nhiều tiêu chuẩn có thể tốn kém và khiến sản phẩm kém cạnh 
tranh hơn về giá. Nghiên cứu các chương trình và sáng kiến xã hội khác nhau trong nghiên cứu 
của CBI về yêu cầu của người mua đối với ngũ cốc. 

Đặc biệt, có thể xem xét chứng nhận hữu cơ nếu điều kiện cho phép. Tuy nhiên, việc thực hiện sản 
xuất hữu cơ và được chứng nhận có thể tốn kém. Kiểm tra với người mua hàng để xác định 
chương trình chứng nhận nào phù hợp nhất với thị trường mục tiêu. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần cập nhật những diễn biến trong thương mại gạo thông qua các trang 
tin tức như Rice News Today và World-grain.com. Tham gia các hội chợ thương mại ở Châu Âu 

như SIAL, Anuga hoặc Biofach để tìm khách hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp Bắc Âu cũng hay 
tham gia các hội chợ này để tìm kiếm nguồn cung gạo. Tìm hỗ trợ tài chính để quảng bá sản 
phẩm và mở rộng sang thị trường Bắc Âu, chẳng hạn như thông qua các tổ chức phi chính phủ 
làm việc với các cộng đồng để tạo ra thương hiệu thương mại công bằng hoặc thông qua các nhà 
đầu tư có tác động xã hội như Okio Credit, Triodos hoặc Truvalu. 
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2. Chính sách thế giới 

 

Philippines: Theo tờ Manila Bulletin, tính đến ngày 20/5/2022, Chính phủ Philippines đã 
thu về 46 tỷ Peso (khoảng 878,14 triệu USD) từ thuế nhập khẩu gạo. 

Chính phủ thu thuế nhập khẩu gạo để hỗ trợ ngành gạo của đất nước thông qua Quỹ nâng cao 
năng lực cạnh tranh gạo (RCEF) theo ủy quyền của Luật thuế quan (RTL). Cụ thể, theo RTL, Chính 
phủ đặt 10 tỷ Peso (khoảng 196 triệu USD) hàng năm để tài trợ cho các chương trình tài chính hỗ 
trợ cho nông dân trồng lúa. Doanh thu vượt mức 10 tỷ Peso sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính 
cho nông dân trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp, mở rộng phạm vi bảo hiểm cây trồng và thúc đẩy 
đa dạng hóa cây trồng. 

 

Malaysia: Theo tờ Malaysia Insight và Malay Mail, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực 
phẩm Malaysia đã loại bỏ các giấy phép hạn mức đã được phê duyệt cho nhập khẩu 

lương thực (AP), nhưng vẫn giữ lại AP cho nhập khẩu gạo. AP được hiểu là Hệ thống phê duyệt 
hạn ngạch nhập khẩu.  

Trên thực tế, nhập khẩu gạo vào Malaysia chỉ do Bernas thực hiện và họ nhập khẩu khoảng 30 - 
40% nhu cầu nội địa, với khối lượng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu thiếu hụt sau khi đảm bảo sản 
xuất gạo địa phương tìm được thị trường tiêu thụ. 

Mặt khác, tờ Malaysia Insight cũng báo cáo rằng Chính phủ Malaysia đã quyết định cung cấp mức 
hỗ trợ 200 RM (khoảng 45 USD) cho nông dân trồng lúa mỗi tháng trong thời gian 06 tháng, trước 
khi thu hoạch. 

 

 Ấn Độ: Trang Reuters cho biết, Ấn Độ vừa nâng giá thu mua lúa thường thu hoạch vụ 
mới từ nông dân địa phương thêm 5,2% - mức tăng lớn nhất trong 5 năm, do chính phủ 

Ấn Độ muốn khuyến khích nông dân để mở rộng diện tích và sản lượng lúa. Đối với lúa thường, 
chính phủ Ấn Độ cố định giá sàn thu mua ở mức 2.040 rupee/100kg, tương đương 26,26 
USD/100gr.  

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ấn Độ Anurag Thakur thông tin đến báo giới sau cuộc 
họp quốc hội do thủ tướng Narendra Modi chủ trì. 
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Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với thị phần hơn 40%. Mùa mưa diễn biến tốt và giá 
trợ cấp tăng có thể giúp tăng sản lượng gạo tại Ấn Độ, cũng là nước tiêu dùng gạo lớn thứ hai thế 
giới. Do một đợt nóng gây thiệt hại cho mùa màng, Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mỳ vào ngày 14/5. 
Quyết định gây bất ngờ về cấm xuất khẩu lúa mỳ làm tăng hoài nghi về khả năng các lệnh hạn 
chế tương tự áp dụng với xuất khẩu gạo. 

Piyush Goyal, Bộ trưởng Công thương và một số quan chức chính phủ cho biết Ấn Độ không có kế 
hoạch hạn chế xuất khẩu gạo. Mùa mưa sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định sản lượng 
lúa trong năm 2022, và mưa nhiều sẽ giúp chính phủ Ấn Độ có vị thế thuận lợi trong thương mại 

gạo toàn cầu. Do giá lúa hiện vẫn đang dao động ở mức tương đương năm ngoái, khoảng 1.940 
rupee/100kg, tăng giá trợ cấp sẽ buộc chính phủ phải tăng ngân sách thu mua lúa từ nông dân, 
theo một nhà giao dịch tại New Delhi cho hay. Ấn Độ cũng sẽ tăng giá thu mua bông thêm 6,2% 
lên 6.080 rupee/100kg, giá đậu tương tăng 8,9% lên 4.300 rupee/100kg, và giá ngô thu mua tăng 
4,9% lên 1.962 rupee/100kg. 

 

Bangladesh: Theo Tờ RTV online trích dẫn nguồn tin Bangladesh Sangbad Sangstha 
(BSS) cho biết, Chính phủ Bangladesh đã bắt đầu chiến dịch chống lại những người tích 

trữ lúa gạo bất hợp pháp trên toàn quốc như một phần trong nỗ lực ổn định nguồn cung và giá 
gạo trong nước. 

Nội các nước này đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tìm ra nguyên nhân khiến giá gạo tăng và có 
biện pháp xử lý những người tích trữ lúa gạo bất hợp pháp. 

“Đó là công việc thường ngày của chúng tôi và không ai trong số các thương nhân buôn bán gạo, 
nhà máy xay xát có giấy phép hợp lệ của của Cục lương thực được phép tích trữ gạo dư thừa hoặc 
lúa vượt quá giới hạn trần nhất định trong mùa thu hoạch đang diễn ra”. Thư ký của Bộ Lương 
thực cho biết. 

Ông nói thêm rằng việc tích trữ lúa gạo trong vụ thu hoạch là viphạm pháp luật và những thương 
nhân trữ gạo sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. 

Tổng cộng có 08 đội, bao gồm ba quan chức của Bộ Lương thực và năm quan chức từ Cục Thực 
phẩm đã bắt đầu chiến dịch từ ngày 1/6/2022. 

Bộ Lương thực cũng khuyến cáo người dân thông báo về bất kỳ hoạt động tích trữ bất hợp pháp 
nào đến phòng kiểm soát của Bộ. 
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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. 

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 

 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 5/2022” 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. 

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. 
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