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TÓM TẮT THÁNG 7/2022 

   

 

Trong tháng 7 năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất 
gạo toàn cầu đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

Thị trường gạo ở các nước phân hóa, trong khi xuất khẩu Thái Lan tăng mạnh trong 6 
tháng đầu năm lên 3,5 triệu tấn thì xuất khẩu ở Ân Độ, Việt Nam lại giảm nhẹ. 

 Chỉ số giá gạo FAO trong tháng 7 đạt 108.4 điểm, giảm 2,1% so với tháng 6, nhưng vẫn cao 
hơn 7,2% so với cùng kỳ năm trước. 

 Tại Việt Nam, xuất khẩu gạo tháng 7/2022 đạt 582.635 tấn, trị giá 285,285 triệu USD;       
so với tháng trước giảm 19,8% về lượng và giảm 19,5% về kim ngạch. Lũy kế 7 tháng đầu 
năm, xuất khẩu gạo đạt 4.067.001 tấn, trị giá gần 2 tỷ USD, so với 7 tháng đầu năm 2021 
tăng 17,3% về lượng và tăng 6% về kim ngạch 

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu 
gạo chủ lực của thế giới. 

Các doanh nghiệp ngành gạo lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý II ghi nhận sự phân 
hoá khi một số doanh nghiệp tiếp tục bão lãi còn số khác lại đi lùi. 

 

Với mục tiêu năm 2022 xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo, trị giá 3,3 tỷ USD, nhiều chuyên gia 
nông nghiệp cho rằng, xuất khẩu gạo hoàn toàn có thể “cán đích”. 

VDSC cho rằng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, khi nhu cầu gạo từ 
Philippines ngày càng tăng, cùng với nhu cầu nhập khẩu trở lại từ Trung Quốc. Đồng thời, 
biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất gạo Việt Nam sẽ cải thiện nhờ xu hướng giảm giá 
phân bón sẽ tiếp tục trong thời gian tới. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 7/2022 

PHẦN I: 

 

1. Sản xuất - Tiêu thụ 

Trong tháng 7 năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn 
cầu đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 7 ước khoảng 

42,94 triệu tấn, tăng 0,311% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế  
(IGC) cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 7/2022 đạt 43,2 triệu tấn, tăng 0,68% 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 7 khoảng 43,38 triệu tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

 

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43,59 triệu tấn trong tháng 
7/2022  và tăng 0,21% so với cùng kỳ 2021. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo ở mức 
43,2 triệu tấn, tăng 0,54%. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 7/2022 

 

 

2. Tình hình xuất nhập khẩu 
 

Nhìn chung, thị trường gạo ở các nước phân hóa, trong khi xuất khẩu Thái Lan tăng mạnh trong 6 
tháng đầu năm lên 3,5 triệu tấn thì xuất khẩu ở Ấn Độ, Việt Nam lại giảm nhẹ. 

 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan:  Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 56,6% lên 
3,5 triệu tấn, mang lại doanh thu 60,93 tỷ baht (khoảng 1,7 tỷ USD), tăng 42,9% so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Chalermchai Sree-on hôm 6/8 nhận xét đây là tin tốt 
cho nông dân Thái Lan và sự gia tăng xuất khẩu này sẽ giúp thúc đẩy giá gạo trong nước. 

Ông Chalermchai cho rằng Thái Lan có thể vượt qua Việt Nam và trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn 
thứ hai thế giới nếu nước này có thể xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trong năm nay. 

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) và Cục Hải quan, chỉ riêng trong 
tháng 6/2022, Thái Lan xuất khẩu 764.131 tấn gạo trị giá 13,12 tỷ baht, tăng lần lượt 69,4% và 
57,1% so với khối lượng gạo và kim ngạch xuất khẩu ghi nhận trong tháng 5/2022. 

Ông Chalermchai ước tính rằng thương mại gạo toàn cầu trong năm nay sẽ tăng lên 46,4 triệu tấn, 
tăng 100.000 tấn so với năm 2021. Sản lượng gạo toàn cầu trong chu kỳ sản xuất 2021-2022 sẽ 
đạt khoảng 505,4 triệu tấn, tăng 1,9 triệu tấn so với chu kỳ sản xuất trước đó. 

Đồng thời, xuất khẩu gạo của Australia, Myanmar, Campuchia, châu Âu, Paraguay, Uruguay và 
Thái Lan sẽ tăng, trong khi xuất khẩu gạo từ Colombia, Ecuador, Ấn Độ, Iraq, Madagascar, 
Philippines, Sri Lanka, Mỹ và Việt Nam sẽ giảm. 
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Bộ trưởng Chalermchai nhận định Thái Lan có thể xuất khẩu ít nhất 7 triệu đến 7,5 triệu tấn gạo 
trong năm nay. Điều này sẽ đưa Thái Lan vượt qua Việt Nam để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn 
thứ hai thế giới. 

Năm 2021, Thái Lan xuất khẩu 6,11 triệu tấn gạo, tăng 6,68% so với mức 5,73 triệu tấn của năm 
2020), với giá trị xuất khẩu đạt 108 tỷ baht (giảm 7,14% so với 116 tỷ baht của năm 2020). 

Tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Thái Lan trong nửa cuối năm, 

như giá trị của đồng baht, năng suất của các nước xuất khẩu gạo chủ chốt, tác động của xung đột 
Nga-Ukraine lên chi phí sản xuất và suy thoái kinh tế do COVID-19. 

Trước đó, TREA dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ đạt ít nhất 8 triệu tấn trong năm nay,    

vượt xa mục tiêu đặt ra là 7 triệu tấn. Giá trị xuất khẩu ước tính đạt 130 tỷ baht, tăng so với con số   
110 tỷ baht của năm ngoái. 

 

Ấn Độ:  Ấn Độ đang vào mùa mưa và tiến độ xếp hàng tại các cảng theo đó cũng bị 
chậm lại, đặc biệt là cảng Kandla ở phía bờ Tây. Bên cạnh đó, sức mua của khu vực    

Tây Phi cũng suy yếu do chi phí vận chuyển tăng mạnh. Nhìn chung, các nhà nhập khẩu gạo đang 
trong trạng thái chờ đợi và quan sát.  

Riêng phân khúc gạo đồ vẫn sôi động nhờ nhu cầu Tây Phi hỗ trợ và nguồn cung hiện cũng không 

còn dồi dào. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu gạo tấm cho ngành thức ăn chăn nuôi của một số 
nước tiếp tục hỗ trợ cho phân khúc gạo tấm trắng Ấn Độ, giá chào theo đó kết thúc tuần ổn định; 
và phân khúc gạo basmati tiếp tục tăng nhẹ do cung cấp hạn chế. 

Ấn Độ xuất khẩu 1,69 triệu tấn gạo các loại trong tháng 5, giảm 0,6% so với tháng 4 và tăng 7% so 
với cùng kỳ 2021. Trong đó, gạo non-basmati chiếm 1,33 triệu tấn và gạo basmati là 0,37 triệu 
tấn. Lũy kế xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 9,25 triệu tấn, giảm 4,34% so với cùng kỳ 2021.  

Trung Quốc tiếp tục là khách hàng tiêu thụ gạo non-basmati lớn nhất trong tháng 5, theo sau lần 
lượt là Benin, Guinea và Senegal. Trong khi đó Ả Rập Saudi là nước nhập khẩu gạo basmati nhiều 
nhất, theo sau là Iran và Iraq. 

 

Pakistan: Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 403.917 tấn gạo các 
loại trong tháng 6, bao gồm 59.955 tấn gạo basmati và 343.962 tấn gạo non-basmati, 

tăng khoảng 27% so với tháng 6/2021 và giảm khoảng 5% so với tháng 5. Lũy kế xuất khẩu 6 
tháng đầu năm 2022 đạt 2,68 triệu tấn, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2021. 
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EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 
1/9/2021 đến ngày 19/6/2022 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU đã 

xuất khẩu tổng cộng 276.250 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 9,8% so với 251.528 tấn của cùng kỳ 
của niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 186.693 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt 
tổng cộng 89.557 tấn. 

 

Myanmar: Theo báo cáo mới nhất của USDA, dự kiến trong tháng 6 xuất khẩu gạo của 
Myanmar chỉ đạt khoảng 120.000 tấn, thấp hơn nhiều so với tháng trước đó cũng như 

cùng kỳ năm ngoái, do nguồn cung trong nước sụt giảm và giá cao. Xuất khẩu qua đường biển 
vẫn chiếm đa số do biên giới Miến – Trung tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ trước tình hình dịch 
bệnh COVID-19 bùng phát trở lại.  

 

b. Nhập khẩu 
 

Trung Quốc: Tờ Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ đài truyền hình CCTV nước này cho 

hay tính đến ngày 20/7/2022 nông dân Trung Quốc đã thu hoạch 68,3% lúa vụ sớm năm 
2022 (gieo cấy từ tháng 3 đến tháng 7 và thu hoạch từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8). Cụ thể, thu 
hoạch ở tỉnh Vân Nam đã hoàn tất, hơn 80% thu hoạch đã hoàn tất ở các tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc 
và Quảng Đông. 

Các quan chức đang kỳ vọng sản lượng lúa vụ sớm sẽ duy trì ổn định trong năm nay. Bên cạnh 
đó, Bloomberg cũng trích dẫn báo cáo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung quốc cho biết các 
vùng sản xuất lúa chính ở miền Nam nước này sẽ có thời tiết nóng và khô. Tuy thời tiết nắng nóng 

không thuận lợi cho cây trồng đang ở giai đoạn làm đồng vì có thể khiến cây lúa chín sớm, cũng 
như có thể làm cháy lúa tại một số khu vực chín muộn, nhưng nó lại tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thu hoạch trên quy mô lớn các vụ lúa chín sớm. 

 

 Philippines: Theo dữ liệu tháng 6 do Cơ quan Thống kê Philippines công bố, lượng    

gạo dự trữ của Philippines tiếp tục giảm sút trong suốt thời gian giáp hạt kéo dài          
đến tháng 9. 

 Tổng lượng tồn kho hiện tại ở mức 2,22 triệu tấn và thấp hơn 12% so với cùng kỳ            
năm ngoái. 

 Lượng gạo dự trữ trong dân giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái vào khoảng 1,049 triệu tấn.    
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 Lượng gạo dự trữ thương mại giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 995.000 tấn.            
 Lượng gạo dự trữ của NFA vào khoảng 175.000 tấn, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 

trước và bằng mức thấp nhất kể từ năm 2018. 

 

Indonesia: Theo bảng cân đối gạo mới nhất của Cơ quan USDA, cơ quan này đã điều 

chỉnh lại lượng gạo nhập khẩu trong năm thị trường 2021-2022 của Indonesia xuống còn 
500.000 tấn, giảm so với ước tính trước đó là 750.000 tấn. Sản lượng được kỳ vọng tăng nhẹ do ít 
sâu bệnh và dịch hại dẫn đến năng suất được cải thiện. Nhập khẩu gạo trong năm thị trường 

20222-2023 được điều chỉnh giảm xuống còn 500.000 tấn so với mức 650.000 tấn của kế hoạch 
trước đó. 

Mặc dù việc tiếp nhận nguồn phân bón được phân bổ có vấn đề, cơ quan USDA vẫn giữ nguyên 

diện tích và sản lượng các năm thị trường 2021-2022 và 20222-2023. Nông dân đang vào giữa vụ 
thu hoạch thứ hai hàng năm, giữa tháng tám. Vụ thu hoạch thứ ba sẽ vào tháng 11. 

Tiêu thụ gạo bình quân đầu người tiếp tục có xu hướng thấp hơn do người tiêu dùng có thu nhập 
trung bình và trên trung bình tiếp tục đa dạng hóa nguồn thực phẩm ngoài gạo. 

 

3. Diễn biến giá 
 

Chỉ số giá gạo FAO trong tháng 7 đạt 108.4 điểm, giảm 2,1% so với tháng 6, nhưng vẫn cao hơn 
7,2% so với cùng kỳ năm trước.  

 

 

Theo tin từ Reuters, vào tuần cuối tháng 7, tại Thái Lan, giá gạo vẫn trụ vững ở mức cao nhất thế 
giới. Cụ thể, giá gạo 5% tấm và 25% tấm chốt tuần đồng loạt tăng 2 USD/tấn so với tuần trước và 
đứng ở mức 418 USD/tấn và 397 USD/tấn. 

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 7/2022 (Nguồn: FAO). 
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Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục lao dốc khi gạo 5% tấm và 25% tấm giảm   
5 USD/tấn so với đầu tuần. Hiện giá gạo 5% tấm ở mức 393 USD/tấn; gạo 25% tấm 378 USD/tấn, 
gạo 100% tấm 383 USD/tấn. 

Ấn Độ vẫn là thị trường đứng thứ 3 khi không xuất hiện sự biến động đáng kể. Giá gạo 5% tấm và 
25% của Ấn Độ giữ nguyên mức 343 USD/tấn và 328 USD/tấn. 
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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 15/7/2022, cả nước gieo cấy được 6.424,9 nghìn ha 
lúa, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch khoảng 3.830,5 nghìn ha, giảm 0,3%;   
năng suất bình quân đạt 64,4 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt gần 24,7 triệu tấn, giảm 2,2%.   

Đối với lúa Hè Thu, các địa phương đã kết thúc gieo cấy; diện tích ước đạt 1.916,6 nghìn ha,    
giảm 1,6%. Các địa phương phía Bắc gieo cấy khoảng 177,7 nghìn ha, giảm 0,7%; các địa phương 
phía Nam đạt 1.738,9 nghìn ha, giảm 1,8% (riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy 
được 1.474,8 nghìn ha, giảm 1,9%); đã thu hoạch 513,6 nghìn ha, bằng 97,3% cùng kỳ năm trước, 
sản lượng thu hoạch khoảng 3 triệu tấn.  

Đối với lúa Thu Đông, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được     
291 nghìn ha, giảm 1,3% so cùng kỳ năm trước. 

Còn về lúa mùa, cả nước đã gieo cấy được 1.225,3 nghìn ha, giảm 2,6% so cùng kỳ năm trước 
(giảm 32,4 nghìn ha); trong đó, các địa phương phía Bắc đã gieo cấy khoảng 875,2 nghìn ha,   
giảm 14,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy khoảng 350,1 nghìn ha, tăng 2,6%. 

 

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 7: 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 4.186 ha (tăng 393 ha so với kỳ trước, giảm 16.016 ha so với 
cùng kỳ năm trước), trong đó nhiễm nặng 34 ha, phòng trừ trong kỳ 1.413 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 6.382 ha (tăng 2.517 ha so với kỳ trước, giảm 7.508 ha 
so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhiễm nặng 03 ha, phòng trừ trong kỳ 2.901 ha. 
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 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.068 ha (giảm 335 ha so với kỳ trước, giảm 392 ha 
so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhiễm nặng 02 ha, phòng trừ trong kỳ 534 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 27.124 ha (tăng 12.679 ha so với kỳ trước, giảm 6.218 
ha so với cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng  95 ha, phòng trừ trong kỳ 30.756 ha. 

 

2. Tiêu thụ 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo tháng 7 đạt 582.635 tấn, trị giá 
285,285 triệu USD; so với tháng trước giảm 19,8% về lượng và giảm 19,5% về kim ngạch.  

 

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 4.067.001 tấn, trị giá gần 2 tỷ USD, so với 7 tháng đầu 
năm 2021 tăng 17,3% về lượng và tăng 6% về kim ngạch. 

 

Các thị trường xuất khẩu gạo top đầu của Việt Nam 7 tháng đầu năm nay gồm Philippines,         
Bờ Biển Ngà và Trung Quốc. 

Tháng 7/2022, xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đạt 354.279 tấn, trị giá 165,810 triệu 
USD, so với tháng 7/2021 tăng gần gấp 2 lần về lượng và tăng 1,93 lần về kim ngạch. Cộng dồn    
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7 tháng, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1.978.849 tấn, trị giá 924,875 triệu USD, so với 
cùng kỳ năm ngoái tăng 55,72% về lượng và tăng 38,92% về kim ngạch. 

Theo ông Đỗ Hà Nam – Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Chủ tịch HĐQT, Tổng 

giám đốc Intimex Group, 7 tháng đầu năm xuất khẩu gạo sang Philippines tăng mạnh vì họ lo 
ngại Ấn Độ dừng xuất khẩu gạo nên đẩy mạnh mua gạo từ Việt Nam. Tuy lượng gạo xuất khẩu 
tăng mạnh nhưng kim ngạch tăng không tương xứng, do thương nhân ép giá và tính ra giá gạo 
xuất khẩu sang Philippines giảm chứ không tăng so với cùng kỳ năm 2021. 

Cũng theo chuyên gia này, hiện người dân Philippines rất ưa chuộng gạo Đài Thơm 8 (DT8) của 
Việt Nam, vì chất lượng ngon, giá thành hợp lý nên cạnh tranh tốt và quan trọng là chỉ có Việt 
Nam mới sản xuất được DT8 nên chiếm ưu thế và giữ thị phần ổn định, dù Thái Lan “rất thèm 
muốn” nhưng không thể cạnh tranh được với Việt Nam gạo DT8 ở thị trường này. 

Đứng thứ hai trong top thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 7 tháng đầu năm nay là Bờ Biển 
Ngà, với lượng gạo xuất khẩu tháng 7 đạt 74.029 tấn, trị giá 35,636 triệu USD, so với tháng 7/2021 
tăng 17,52% về lượng và tăng 10,14% về kim ngạch. Cộng dồn 7 tháng đạt 396.759 tấn, trị giá 
177,702 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 48,29% về lượng và tăng 30,17% về kim ngạch. 

 

 

3. Diễn biến giá 
 

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần cuối cùng của tháng 7, giá gạo 5% tấm của       
Việt Nam giao dịch ở mức 413 USD/tấn, cao hơn gạo Thái Lan 15 USD/tấn, hơn gạo Ấn Độ          
70 USD/tấn, hơn gạo Pakistan 45 USD/tấn.  

Đối với gạo 25% tấm, gạo của Việt Nam ở mức 393 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại Thái Lan         
4 USD/tấn, hơn gạo cùng loại Ấn Độ 65 USD/tấn và hơn gạo Pakistan 43 USD/tấn. Như vậy, giá 
gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo chủ lực 
của thế giới. 

Đối với thị trường trong nước trong tháng 7, giá lúa gạo tại ĐBSCL lại có xu hướng tăng. Cụ thể, tại 
An Giang, lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức giá 5.800 – 6.000 
đồng/kg; lúa OM 18 5.800 – 6.000 đồng/kg; Nàng hoa 9 duy trì ở mức 5.600 – 5.800 đồng/kg;    
IR 504 ở mức 5.300 – 5.450 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.500 – 5.600 đồng/kg; lúa IR 504 khô 
duy trì ở mức 6.500 đồng/kg. 
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Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi 5.900 – 6.000 đồng/kg, nếp tươi Long An 6.200 – 6.400 
đồng/kg; nếp An Giang khô 7.500 – 7.600 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg. 

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Hiện giá gạo 

nguyên liệu ở mức 8.150 – 8.250 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm tiếp tục duy trì ổn định ở mức 
8.650 – 8.750 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá ổn định. Hiện giá tấm IR 504 đứng ở mức 
8.500 – 8.600 đồng/kg; cám khô 8.500 – 8.550 đồng/kg. 

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg – 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 – 16.000 
đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 – 15.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 
20.000 đồng/kg; Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 19.000 đồng/kg; Gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; 
Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg;   
Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 20.000 đồng/kg; Cám 7.000 – 8.000 đồng/kg. 
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PHẦN III: 

Việt Nam có thể cán đích xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo 

Hiện tại, các doanh nghiệp đang tận dụng tối đa việc nhu cầu tăng cao từ thị trường để đẩy mạnh 
xuất khẩu. Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phước Thành IV (tỉnh Vĩnh Long) 
Nguyễn Văn Thành cho biết, nhu cầu nhập khẩu gạo tại các thị trường vẫn ở mức cao, đặc biệt là 
thị trường Philippines và Trung Quốc. Gạo Việt Nam đang mở rộng tới nhiều thị trường nên các 
doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế này để gia tăng sản lượng xuất khẩu. 

Với mục tiêu năm 2022 xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo, trị giá 3,3 tỷ USD, nhiều chuyên gia nông 
nghiệp cho rằng, xuất khẩu gạo hoàn toàn có thể “cán đích”, thậm chí vượt kế hoạch Bộ 

NN&PTNT đề ra. Để làm được việc đó, các doanh nghiệp cần khai thác triệt để lợi thế về giá, về 
nhu cầu thị trường và nhóm thị trường. 

Nhận định về triển vọng xuất khẩu gạo thời gian tới, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng sản 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, khi nhu cầu gạo từ Philippines ngày càng 
tăng, cùng với nhu cầu nhập khẩu trở lại từ Trung Quốc. VDSC cũng cho rằng biên lợi nhuận gộp 
của các nhà sản xuất gạo Việt Nam sẽ cải thiện nhờ xu hướng giảm giá phân bón sẽ tiếp tục trong 
thời gian tới. 

Từ đầu năm 2022, cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, hậu quả của đại dịch COVID-19,     
căng thẳng giữa Nga-Ukraine và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, là một trong những mối 
quan tâm lớn nhất của người dân trên toàn thế giới. Hơn nữa, sự gia tăng mạnh mẽ của giá lúa mì 
trong giai đoạn tháng 6/2020 và tháng 5/2022 đã dẫn đến xu hướng sử dụng một số thực phẩm 
bằng gạo có giá thành rẻ hơn để thay thế lúa mì. Do đó, nhu cầu gạo toàn cầu đã tăng mạnh trong 
nửa đầu năm 2022. 

Cùng với chi phí đầu vào (ví dụ như phân bón) tăng mạnh, giá gạo thế giới tiếp tục tăng trong        
5 tháng đầu năm 2022 sau khi tăng mạnh trong giai đoạn tháng 8/2020 và 12/2021. Mặc dù giá 
gạo toàn cầu điều chỉnh giảm trong tháng 6; song với Việt Nam (nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba 
thế giới) giá xuất khẩu gạo trung bình đã di chuyển theo hướng ngược lại so với giá toàn cầu. 
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Trong tháng 6, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam là 493 USD/tấn, tăng 2,3% so với tháng trước. 
VDSC cho rằng các nhà sản xuất gạo Việt Nam đã không tăng giá bán để thu hút thêm khách 
hàng. Trong nửa đầu năm, lũy kế sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam lần lượt đạt    
3,5 triệu tấn (tăng 16% so với cùng kỳ) và 1,6 tỷ USD, tăng 6%. 

Ba nguyên nhân thúc đẩy tăng trưởng sản lượng gạo  

VDSC kỳ vọng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng dựa trên ba nguyên 
nhân chính: 

Thứ nhất, nhu cầu nhập khẩu từ Philippines - nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam chiếm 
43,6% tổng giá trị xuất khẩu trong 5T2022 - được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Tiêu thụ gạo ở 
Philippines đang tăng do giá lúa mì tăng cao. Bên cạnh đó, sản lượng gạo sản xuất của 
Phillippines được dự báo đi ngang (tăng 2% so với cùng kỳ theo dự báo của USDA) đã thúc đẩy 
hoạt động nhập khẩu. Do đó, Việt Nam, chiếm hơn 80% tổng thị phần xuất khẩu gạo vào 
Phillippines trong giai đoạn 2021-2022, sẽ được hưởng lợi. 

Thứ hai, Trung Quốc - nhà nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam với 15% tổng giá trị xuất khẩu 
trong 5 tháng đầu năm 2022 - dự kiến sẽ quay trở lại nhập khẩu. Trong 5 tháng qua, xuất khẩu 
sang Trung Quốc giảm 19,5% cả về sản lượng và giá trị do chính sách Zero-Covid của nước này. 

Mặc dù chính sách này chưa được dỡ bỏ, VDSC kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ quay trở lại nhập 
khẩu gạo ngày càng nhiều trong giai đoạn nửa cuối năm. Nguyên nhân chính là do các hạn chế 
nghiêm ngặt đối với việc di chuyển trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã gây ra gián đoạn hoạt 
động sản xuất nông nghiệp vụ xuân, do đó thúc đẩy nhập khẩu gạo và ngô. 

Cuối cùng, xuất khẩu gạo sang châu Âu dự kiến sẽ tăng mạnh nhờ Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA). Theo cam kết trong EVFTA, EU sẽ dành cho Việt Nam hạn ngạch xuất 
khẩu 80.000 tấn gạo/năm. Mặc dù nhập khẩu gạo từ EU chỉ chiếm 0,5% tổng giá trị xuất khẩu 
trong 5 tháng đầu năm 2022, nhưng có rất ít doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn để vào thị trường này.  
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PHẦN IV: 

 

1. Doanh nghiệp gạo đối mặt với nhiều thách thức 

 Kết thúc tháng 6, các doanh nghiệp ngành gạo lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý II          
ghi nhận sự phân hoá khi một số doanh nghiệp tiếp tục bão lãi còn số khác lại đi lùi. 

Cụ thể, Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, Mã: NSC) ghi nhận doanh thu thuần quý II 
đạt 567 tỷ đồng, tăng 7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,7 tỷ đồng, tăng 32% so với quý II/2021.      

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 894 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 136,5 tỷ 
đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 25% lên 123,2 tỷ đồng. 

Với CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR), mặc dù doanh nghiệp ghi nhận doanh 

thu thuần quý II đạt 765 tỷ đồng, giảm 3,4% so cùng kỳ nhưng giá vốn giảm hơn 6% giúp lợi nhuận 
gộp tăng 31%, đạt 89 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, TAR báo lợi nhuận sau thuế quý II đạt 
24 tỷ đồng, tăng hơn 41% so cùng kỳ năm ngoái.  

Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty có doanh thu 1.723 tỷ đồng, tăng 40% và lợi nhuận sau thuế 
50,6 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Sau nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được 49% kế 
hoạch về doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm. 

Trong khi đó, dù ghi nhận doanh thu tăng mạnh nhưng cả CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG)      
và  CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, Mã: AGM) đều ghi nhận thua lỗ do chi phí bào mòn 
lợi nhuận. 

Cụ thể, trong kỳ Lộc Trời ghi nhận doanh thu tăng 30% lên 3.547 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh 
khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,8% xuống 10,5%.   

Các khoản chi phí đều tăng cao như chi phí tài chính gấp đôi lên 116 tỷ đồng do lỗ chênh lệch     
tỷ giá, chi phí bán hàng tăng 31% lên 239 tỷ đồng dochi phí vận chuyển và xuất khẩu tăng, chi phí 
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quản lý tăng 17% lên 88 tỷ đồng. Kết quả, công ty lỗ sau thuế 46,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 
47,3 tỷ đồng.    

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần gần 5.893 tỷ đồng, tăng hơn 
15% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ.    

Trong năm 2022, Lộc Trời đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu 
năm, công ty mới thực hiện được 34,5% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Còn Angimex cũng ghi nhận mức lỗ ròng 10 tỷ quý II và 3 tỷ 6 tháng đầu năm 2022, chủ yếu do 
trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.  

Theo giải trình của Angimex, trong quý II, công ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, ký kết 
các hợp đồng mới và tăng lượng tiêu thụ cung ứng xuất khẩu giúp doanh thu thuần gấp đôi cùng 
kỳ, lên gần 1.362 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, do chi phí bán hàng, logistic tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 
công ty. Đồng thời, trong quý II, công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 27,5 tỷ đồng. 
Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho Angimex lỗ ròng gần 10 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 2.381 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, trong đó, 
chiếm chủ yếu là doanh thu bán hàng lương thực với hơn 1.988 tỷ đồng, gấp 2,8 lần và có thêm 
khoản doanh thu dịch vụ CNC (đầu năm không có).  

So với mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng 
năm nay; Angimex đã thực hiện được gần 60% chỉ tiêu doanh thu và chưa đến 3% mục tiêu lợi 
nhuận cả năm. 

 

2. Một số hoạt động của các doanh nghiệp gạo trong tháng  
 

CTCP Lộc Trời (Mã: LTG):  Ngày 5/7/2022, Tập đoàn Lộc Trời thông báo việc ký 
kết thỏa thuận hợp tác với Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Kiên Giang và 
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, 
với tổng trị giá hợp đồng trên 12.000 tỷ đồng. 

Trong buổi lễ ký kết, Tập đoàn Lộc Trời đã ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống lúa 
OM5451 và OM18 với Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang về việc sản xuất, 
kinh doanh hai giống lúa này trong phạm vi tỉnh Kiên Giang. Lộc Trời sẽ hỗ trợ trung tâm này 
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trong việc đào tạo, tập huấn các quy trình sản xuất, lưu kho, bảo quản các giống lúa theo đúng 
tiêu chuẩn của tập đoàn nhằm đảm bảo hạt giống giao tới cho bà con nông dân. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Kiên Giang sẽ phối hợp với các cơ quan ban 
ngành thuộc tỉnh để cùng với Tập đoàn Lộc Trời xây dựng kế hoạch hằng năm và phát triển vùng 
nguyên liệu lên tới 300.000 ha trên địa bàn tỉnh.  

Vùng nguyên liệu này sẽ được cấp mã số vùng trồng, ứng dụng các mô hình sản xuất hiệu quả 
cao mà Tập đoàn Lộc Trời đang thực hiện như "canh tác không dùng tiền mặt", "mặt ruộng không 
dấu chân" - cơ giới hóa đồng bộ, "rải vụ trong vụ"… để luôn có lúa gạo mới nhất đáp ứng đơn hàng, 
với quy trình canh tác khoa học theo tiêu chuẩn SRP, sử dụng các giống lúa phù hợp, bộ sản 
phẩm kết hợp hài hòa giữa 3 yếu tố sinh học - hữu cơ - hóa học.  

Toàn bộ lúa thu hoạch trong vùng nguyên liệu sẽ được Lộc Trời cùng các đối tác liên kết hỗ trợ 
thu mua phục vụ xuất khẩu. 

Với vai trò tài chính đặc biệt của mình, MB Bank là đơn vị sẽ cung cấp tín dụng cho tất cả các 
hoạt động sản xuất tương ứng với diện tích vùng nguyên liệu trong chuỗi giá trị tương ứng với 
diện tích vùng nguyên liệu, với tổng giá trị gói tín dụng lên đến 12.000 tỷ đồng, thông qua các ứng 
dụng công nghệ được thiết kế thuận lợi nhất cho bà con nông dân, thông qua các hợp tác xã, liên 
minh hợp tác xã, đang tham gia liên kết với Lộc Trời theo đúng các quy định.  

Gói tín dụng này có thời hạn tới 31/12/2024 và sau đó, các bên sẽ quyết định gia hạn sau khi 
đánh giá tính hiệu quả hoạt động của toàn chuỗi giá trị. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - mã: NSC)         
Ngày 27/07/2022, Vinaseed thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt 
1/2021 với tỷ lệ 40%. Ngày đăng ký cuối cùng 12/07/2022; ngày thực 

hiện trả cổ tức 12/08/2022. 

Bên cạnh đó, mới đây HĐQT Công ty đã thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH 
MTV SHINHAN Việt Nam (Shinhanbank). Theo đó, Vinaseed được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 
1 năm với số tiền 50 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động. 

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua việc gia hạn và nâng hạn mức cấp tín dụng từ Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) từ mức 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.  
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PHẦN V:

1. Chính sách tại Việt Nam 
 

Phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn - giải pháp để gạo Việt chiếm lĩnh                    

thị trường EU 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Trần Văn Công, Tham tán nông nghiệp Việt Nam 
tại EU đã đưa ra những nhận định, đánh giá về vấn đề này. 

Theo ông Trần Văn Công, hoạt động xuất khẩu gạo sang thị trường EU trong những năm vừa qua 

có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, EU không phải là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam do EU 
chỉ dành một hạn lượng là 80.000 tấn cho gạo trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA). Một lý do khác là EU cũng không phải là một thị trường tiêu thụ gạo lớn so với các thị 
trường khác. 

Trong thời gian vừa qua, từ khi triển khai EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực để xuất 
khẩu gạo sang thị trường EU theo hạn lượng được cấp. Ông Trần Văn Công cho biết, đối với gạo 
xát thường, các doanh nghiệp đã tận dụng triệt để hạn ngạch. Riêng gạo xay, xuất khẩu vào EU 
còn rất ít. Theo cam kết là 20.000 tấn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam mới thực hiện được một 
phần rất nhỏ. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã cố gắng nỗ lực để tận dụng hạn ngạch 30.000 tấn gạo thơm 
xuất khẩu. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Công, việc xin cấp giấy chứng nhận với dòng gạo thơm 
còn khó khăn nên việc tận dụng mức hạn ngạch gạo thơm nêu trên trong thời gian vừa qua cũng 
chưa được như mong muốn. Do đó, lượng gạo của Việt Nam vào thị trường EU còn hạn chế so với 
các nước khác. 

Để xuất khẩu gạo thành công vào thị trường EU, ông Trần Văn Công cho rằng các doanh nghiệp 
cần phải đảm bảo được nguồn nguyên liệu chuẩn, đạt các tiêu chí do các quy định của EU đưa ra, 
cụ thể là các ngưỡng giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo Quy định 396/2005.              
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Các doanh nghiệp Việt Nam muốn tận dụng và khai thác tốt thị trường gạo EU cần phải tập trung 
vào phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn theo các quy định của EU. Mặt khác, các doanh nghiệp 
Việt Nam cũng cần tập trung vào khai thác tốt hạn ngạch EU đã dành cho Việt Nam với thuế suất 
là 0% trong khuôn khổ của EVFTA. 

Ông Trần Văn Công nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác 
tốt hạn lượng gạo xát nhưng vẫn cần tập trung khai thác thêm hạn ngạch đối với nhóm gạo thơm 
và nhóm gạo xay để tận dụng tối đa hạn ngạch mà EU dành cho Việt Nam. 

Ngoài ra, theo ông Trần Văn Công, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần trao đổi với các đối tác 
nhập khẩu tại EU, đăng ký sớm với các cơ quan có thẩm quyền tại EU để có khung thời gian phù 
hợp và tập trung vào phát triển thương hiệu gạo. 

Thời gian vừa qua, gạo của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu thông qua một số đối tác lớn tại 
Đức, Séc, Hà Lan và Pháp và vẫn còn hạn chế tại các quốc gia khác. Hiện nay, Đức vẫn là thị 
trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam thông qua nhiều kênh khác nhau. Gạo Việt nhập 

khẩu Đức được phân phối lại cho các nước khác, phục vụ nhu cầu trong nước, phân phối theo các 
cái kênh cho nhà hàng, siêu thị, các hệ thống siêu thị bán lẻ của cộng đồng châu Á. Gạo của Việt 
Nam cũng đã bước đầu được đánh giá cao về mặt chất lượng và có khả năng tiếp cận chiếm lĩnh 
thị trường. 

 

 

2. Chính sách thế giới 

 

Costa Rica: Theo báo cáo gần đây của cơ quan USDA, chính phủ Costa Rica đã quyết 
định giảm mạnh thuế quan đối với gạo xay xát và lúa gạo nhập khẩu. Dự thảo về Nghị 

định cho vấn đề này đã được công bố vào ngày 06/07/2022. 

Theo nghị định, chính phủ giảm thuế theo giá trị đối với gạo xay xát từ 35% xuống 4% và lúa gạo 
từ 35% xuống 3,5%. Tăng thêm 1% thuế nhập khẩu, tổng mức thuế đối với gạo xay xát và lúa gạo 
lần lượt là 5% và 4,5%. Biểu thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 01/08/2022. 

Theo cơ quan USDA, các nhà nhập khẩu đã phản đối biện pháp này vì họ đang dự kiến việc nhập 
khẩu gạo xay xát sẽ gia tăng, đặc biệt là từ các nhà cung cấp Nam Mỹ là Brazil, Uruaquay và 
Argentina. Đồng thời, họ cũng bày tỏ lo ngại rằng việc giảm thuế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến nông dân trong nước và làm giảm giá gạo nội địa. 
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Costa Rica nhập khẩu khoảng 60% tổng lượng gạo tiêu thụ hàng năm. Năm 2021, Hoa kỳ vẫn là 
nhà cung cấp gạo hàng đầu cho quốc gia này, với khối lượng khoảng 77.000 tấn, bao gồm 9% 
lượng gạo thô với trị giá hơn 25 triệu USD. 

 

Tanzania: Theo The Citizen, Chính phủ Tanzania quan tâm đến việc tăng sản lượng gạo 
trong nước như một phần trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu một 

lượng đáng kể sang các nước khác. 

Chính phủ đã vạch ra một số sáng kiến, bao gồm thiết lập một nhà máy chế biến, tăng cường 
nhân giống lúa và cải thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi. Nhà máy chế biến với công suất xay xát 28.800 
tấn hàng năm đang được lên kế hoạch ở Mwanza. Chính phủ cũng đang có kế hoạch mua sáu 
máy gieo hạt và ba máy bay không người lái để thực hiện các chương trình kiểm soát sâu bệnh. 
Chính phủ đang có kế hoạch tăng diện tích đất thủy lợi lên 822.286 ha vào năm 2022-2023 từ 
727.280 ha của năm 2021-2022. 

Các sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu gạo tăng trong năm trước. Xuất khẩu gạo 
của Tanzania năm 2021 đạt 441.908 tấn, tăng 2,4 lần so với 184.521 tấn năm 2020. Doanh thu 
tăng khoảng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái đạt 567,8 tỷ SH (khoảng 203,6 triệu USD). 

Tanzania sản xuất 2,629 tấn gạo trong năm thị trường 2020-2021. Sau khi đáp ứng nhu cầu nội 
địa là 1,091 triệu tấn, nước này đã xuất siêu 1,54 triệu  tấn. Chính phủ đang quan tâm đến việc 
duy trì thặng dư nhiều hơn để có thể xuất nhiều gạo hơn sang các nước láng giềng. 

 

 Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ chính thức nâng Giá Hỗ trợ Tối thiểu (MSP) đối với vụ Kharif 
2022 và khối lượng thu mua trong năm thị trường 2022-2023 (10/2022 – 9/2023) cũng 

dự kiến vượt mức kỷ lục 2021-2022, tăng 0,2%, đạt 61 triệu tấn. 

 

Bangladesh: Theo tờ Financial Express, Viện nghiên cứu Lúa Bangladesh (BRRI) đã phát 
triển một kế hoạch chiến lược nhằm tăng sản lượng gạo và đảm bảo dự gạo vào năm 

2041 sau khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. 

Kế hoạch này dựa trên một nghiên cứu có tiêu đề “Tăng gấp đôi năng suất lúa gạo ở Bangladesh: 
Cách thức để đạt được phát triển bền vững giai đoạn 2 (SDG-2) và tiến lên phía trước”. Nghiên cứu 
này phù hợp với tầm nhìn 2041 của chính phủ khi xem xét dự báo tiêu dùng nội địa trong hai thập 
kỷ tới. 
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Theo Tổng giám đốc BRRI, kế hoạch này nhằm giúp đất nước sản xuất đạt được thặng dư gạo vào 
năm 2041 và đạt được mục tiêu SDG-2. Ông cũng cho biết thêm rằng kế hoạch chủ yếu tập trung 
vào việc tăng sản lượng lúa trong các vụ Boro và Aman, sau khi xem xét thực trạng như diện tích 
canh tác ở nước này đang giảm khoảng 1% mỗi năm và biến đổi khi hậu cũng là mối đe dọa đối 
với ngành nông nghiệp.  

Trong vòng ba thập kỷ tới, dân số Bangladesh được dự báo sẽ tăng lên 210 triệu người từ 164,7 
triệu người hiện tại. 

Hiện nay, Bangladesh sản xuất 36 triệu tấn gạo. Theo kế hoạch, BRRI đặt mục tiêu tăng sản lượng 
lên 54,10 triệu tấn vào năm 2040 và lên 60,09 triệu tấn vào năm 2050. BRRI cũng có kế hoạch 
phát triển các giống phụ năng suất cao cho vụ Boro và Aman. Mục tiêu của kế hoạch là sản xuất 
thặng dư 4,2 triệu tấn gạo vào năm 2030 và 6,5 triệu tấn vào năm 2050. 
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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 7/2022” 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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