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Trong 9 tháng đầu năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới cho thấy sản lượng 

sản xuất gạo toàn cầu đều giảm từ 1,4-2,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Với các chính sách hạn chế của Ấn Độ đối với hoạt động xuất khẩu gạo đã làm  

tê liệt nhiều giao dịch trên thị trường gạo châu Á. Điều này khiến khách hàng tìm 

kiếm nguồn cung thay thế từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. 

Sau một tháng đi ngang, chỉ số giá gạo FAO trong tháng 9 đạt 110,9 điểm, tăng 

2,2% so với tháng 8/2022 và là mức cao nhất trong 18 tháng qua. 

Tính đến hết quý III, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,37 triệu tấn, 

tương đương gần 2,61 tỷ USD, tăng 17,7% về khối lượng, tăng gần 8% về        

kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, giá trung bình đạt 484,9 USD/tấn, giảm 

8,4%. Hiện Philippines là khách hàng mua gạo lớn nhất của Việt Nam. 

Giá gạo xuất khẩu có thể tăng hơn nữa trong những tuần tới khi nguồn cung khan 

hiếm do thời tiết bất lợi ở một số nước trồng lúa và nhu cầu tăng cao, đặc biệt là 

từ Trung Quốc. 

Theo các chuyên gia, do là loại lương thực thiết yếu, nên nhu cầu sử dụng gạo sẽ 

không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế như những mặt hàng khác. Trong bối 

cảnh nguồn cung sụt giảm, nhu cầu ổn định, giá gạo thế giới và giá gạo xuất khẩu 

của Việt Nam sẽ còn dư địa tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhóm công ty xuất khẩu gạo hưởng lợi khi Trung quốc giảm sát lượng và Ấn Độ 

hạn ché xuất khẩu do hạn hán. 
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Trong 9 tháng đầu năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản 

xuất gạo toàn cầu đều giảm từ 1,4-2,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu trong 9 tháng 

năm 2022 ước khoảng 381 triệu tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời,   

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu trong 9 tháng đạt 

380,9 triệu tấn, giảm 1,6% 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 9 tháng đầu năm 2022 khoảng 384,6 triệu tấn, giảm 2,36% so với cùng kỳ 

năm 2021.

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 389 triệu tấn trong 9 

tháng đầu năm 2022  và giảm 0,7% với cùng kỳ 2021. Còn theo IGC ước tính sản lượng 

tiêu thụ gạo ở mức 386 triệu tấn, giảm 0,64%.

1.
Sản
xuất
-
Tiêu
thụ

Theo ước tính của

Hội đồng Ngũ cốc 
Thế giới (IGC)

380,9 triệu tấn
1,6% so với cùng kỳ 2021

384,6 triệu tấn
Thế giới (FAO)

Theo ước tính của

Tổ chức Nông lương 

2,36% so với cùng kỳ 2021

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT GẠO TOÀN CẦU 9 THÁNG 2022

Theo ước tính của

Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA)

381 triệu tấn
1,4% so với cùng kỳ năm ngoái

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ GẠO THẾ GIỚI 9 THÁNG 2022

Theo ước tính của

Hội đồng Ngũ cốc 

Thế giới (IGC)

0,64% so với cùng kỳ năm 2021
386 triệu tấn389 triệu tấn

0,7% so với cùng kỳ 2021

Thế giới (FAO)

Theo ước tính của

Tổ chức Nông lương 



06

2.
Tình
hình
xuất
nhập
khẩu

Trong
quý
III,
các
chính
sách
hạn
chế
của
Ấn
Độ
đối
với
hoạt
động
xuất
khẩu
gạo

đã
làm
tê
liệt
nhiều
giao
dịch
trên
thị
trường
gạo
châu
Á.
Điều
này
khiến
khách

hàng
tìm
kiếm
nguồn
cung
thay
thế
từ
Việt
Nam,
Thái
Lan
và
Myanmar.

a.
Xuất
khẩu



















Thái
Lan: Tờ Bangkok Post cho biết, theo chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu  

                    gạo Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này có thể đạt 8 triệu tấn trong năm 

2022 do bão Noru gây lũ lụt nhưng có tác động nhỏ lên sản xuất gạo Thái Lan và đồng 

Baht yếu thúc đẩy xuất khẩu. 

Nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới này có kim ngạch xuất khẩu gạo 6,11 triệu tấn 

trong năm 2021. Ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất 

khẩu gạo Thái Lan, cho biết lũ lụt do bão gây ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 chỉ gây ra 

một số thiệt hại về sản xuất nhưng không tác động lên xuất khẩu. “Chúng ta có thể chạm 

mốc 7,5 triệu tấn xuất khẩu gạo trong năm 2022 và có thể lên tới 8 triệu tấn do đồng Baht 

yếu và thuế xuất khẩu gạo mà Ấn Độ áp dụng”, ông Chookiat cho hay. 

Trong tháng 9/2022, Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, cấm xuất khẩu gạo 

tấm và áp thuế 20% đối với xuất khẩu nhiều loại gạo khác. Trừ khi tình hình có chuyển biến 

mạnh, ông cho rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan cũng sẽ đạt 8 triệu tấn trong năm 2023. 

Hiệp hội trong tháng 9 vừa qua đã nâng mục tiêu xuất khẩu lên 7,5 triệu tấn từ mức 7 triệu 

tấn trước đây do sản lượng tăng và đồng baht yếu. Tuần trước, chủ tịch Hội đồng các nhà 

vận tải quốc gia Thái Lan (TNSC) Chaichan Chareonsuk cho biết xuất khẩu gạo của Thái 

Lan trong 4 tháng đầu năm 2022 có thể sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng. Xuất khẩu 

của Thái Lan có thể tăng 8% nếu nền kinh tế Trung Quốc phục hồi và tình trạng thiếu hụt 

chip bán dẫn giảm dần.

              



Ấn
Độ: Theo Reuters, Ấn Độ đang cân nhắc cho phép xuất khẩu một số lô 

                    hàng gạo đang mắc kẹt tại các cảng sau khi chính phủ nước xuất khẩu gạo lớn 

nhất thế giới áp các lệnh hạn chế xuất khẩu hồi đầu tháng, theo một nhà chức trách chính 

phủ Ấn Độ tiết lộ. Để tăng cường nguồn cung nội địa và bình ổn giá sau khi lượng mưa 

thấp hơn trung bình trong mùa mưa năm 2022 làm giảm diện tích xuống giống, Ấn Độ đã 

cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% đối với nhiều loại gạo khác vào ngày 

2.
Tình
hình
xuất
nhập
khẩu

a.
Xuất
khẩu
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8/9. Động thái hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã khiến khoảng 1 triệu tấn gạo của 

nước này bị mắc kẹt tại các cảng. 

Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ kiến nghị chính phủ cho phép giao các lô gạo 100% tấm 

đang chồng chất tại các cảng kể từ khi chính phủ cấm xuất khẩu gạo tấm. Các nhà xuất 

khẩu gạo nước này cũng yêu cầu chính phủ cho phép giao các lô hàng gạo trắng đang tắc 

tại cảng mà không thu 20% thuế theo chính sách mới do người mua không sẵn sàng trả 

thêm khoản thuế này. 

Ít nhất 20 tàu đang chờ bốc khoảng 600.000 tấn gạo tại các cảng sau khi bất ngờ bị mắc 

kẹt do thay đổi chính sách, buộc các nhà xuất khẩu phải trả thêm phí lưu kho, theo các 

nhà giao dịch cho hay. Khoảng 400.000 tấn gạo khác cũng bị mắc kẹt trong các kho ngoại 

quan và các bến tàu container mặc dù các hợp đồng đều đã phát hành tín dụng thư LC, 

theo một nhà lãnh đạo khác cho hay. Các lô gạo tấm đang mắc kẹt chủ yếu dành cho các 

thị trường: Trung Quốc, Senegal và Djibouti, trong khi các lô gạo trắng dành cho các thị 

trường Benin, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. 

Xuất khẩu gạo Ấn Độ có thể giảm khoảng 25% trong năm 2022 do các lệnh hạn chế xuất 

khẩu của chính phủ nước này buộc các khách hàng trên toàn cầu phải chuyển sang các 

nhà cung cấp khác. Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ cho hay sản lượng lúa 

vụ hè của nước này dự báo giảm 6% trong niên vụ 2022 – 2023 do mưa rải rác trên toàn 

quốc làm giảm năng suất và diện tích trồng lúa.



















Pakistan: Theo các chuyên gia, nguồn cung gạo dồi dào từ các nước xuất 

                    khẩu chủ chốt có thể bù đắp phần lớn sản lượng sụt giảm sau các trận lụt tại 

Pakistan và nắng nóng nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến mùa màng hư hại, qua đó giúp 

bình ổn giá mặt hàng lương thực này. 

Là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 4 thế giới, ngành nông nghiệp của Pakistan hứng chịu 

thiệt hại nặng nề do lũ lụt đã nhấn chìm và gây hư hại nhiều vùng nông nghiệp. Sản lượng 

gạo của Pakistan dự kiến giảm 10% so với lượng thu hoạch dự kiến đạt 8,7 triệu tấn trong 

năm 2022. 

                  Số liệu xuất nhập khẩu gạo mới nhất do EU công bố, EU đã xuất khẩu 


EU:

                    331.303 tấn gạo (loại tương đương) trong giai đoạn 1/9/2021 – 14/8/2022, tăng 

khoảng 10% so với mức 301.478 tấn cùng kỳ năm trước bao gồm gạo tròn 225.230 tấn và 

gạo dài 106.073 tấn. 



















Campuchia:
Theo nguồn tin từ Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), nước này 

                    đã xuất khẩu 389.000 tấn gạo xay xát các loại trong 8 tháng đầu năm 2022, 
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tăng 13% so với cùng kỳ 2021. Trung Quốc tiếp tục là nước tiêu thụ gạo lớn nhất của 

nguồn cung này khi chiếm đến 44% tổng khối lượng xuất khẩu, theo sau là Pháp (15%) và 

Malaysia (6%). Về cơ cấu chất lượng gạo, gạo thơm đứng đầu với 65,8%, gạo trắng là 

29,91% và các loại khác chiếm tỷ trọng dưới 5%. 

Tổng Thư ký CFR cho biết xuất khẩu gạo trong 8 tháng đầu năm 2022 của Campuchia 

cao hơn cùng kỳ năm trước nhờ chi phí vận chuyển giảm, tình trạng khan hiếm container 

rỗng cải thiện nhiều và EU nới lỏng chính sách nhập khẩu mặt hàng gạo trắng đối với 

nguồn cung này. 

b.

Nhập
khẩu




















Trung
Quốc: Mới đây, USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của  

                    Trung Quốc. Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu gạo đã xay xát được dự báo sẽ 

giảm so với năm trước. 

Báo cáo vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng gạo xay xát năm 2022-2023 (tháng 7/2022 

đến tháng 6/2023) của Trung Quốc không thay đổi so với dự báo chính thức là 147 triệu 

tấn. Dự báo giảm so với mức 148,99 triệu tấn của năm trước do hạn hán đối với cây trồng 

từ giữa đến cuối vụ. 

Hạn hán đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Nam, chiếm khoảng 65% sản lượng của Trung 

Quốc. Hạn hán ảnh hưởng đến các diện tích lúa từ giữa đến cuối niên vụ, giai đoạn sinh 

trưởng quan trọng và nhạy cảm nhất với nhiệt độ và lượng mưa. 

Theo các nguồn tin địa phương, các cánh đồng lúa ở khu vực đồi núi hẻo lánh của miền 

Trung Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. Hạn hán đang tiếp tục ảnh 

hưởng đến hai tỉnh trồng lúa hai vụ hàng đầu của nước này là Giang Tây và Hồ Nam. 

Báo cáo cũng cho biết họ đã hạ dự báo tiêu thụ gạo niên vụ 2022-2023 của Trung Quốc 

xuống 155 triệu tấn so với dự báo chính thức 156,1 triệu tấn của USDA. Dự báo giảm so 

với ước tính 156,34 triệu tấn của năm trước. 

Giá gạo nội địa của Trung Quốc vẫn ổn định bất chấp hạn hán và biến động giá quốc tế. 

USDA giữ nguyên dự báo nhập khẩu gạo 2022/23 của Trung Quốc là 5,5 triệu tấn. Dự báo 

giảm so với mức 5,95 triệu tấn của năm trước do lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ. 

Kể từ năm 2020, gần một nửa lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc là gạo tấm, chủ yếu 

từ Ấn Độ và Myanmar để làm thức ăn chăn nuôi cũng như sản xuất rượu và đồ ăn nhẹ. 
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Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 2,5 triệu tấn gạo tấm từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 

nay. Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với một số loại gạo. Các nguồn tin 

và nhà phân tích dự đoán Trung Quốc có thể sẽ quay sang Pakistan để lấp đầy khoảng 

trống mà Ấn Độ để lại. 

Còn theo Hải quan Trung Quốc, với lượng xuất khẩu giảm tới 27%, Việt Nam tụt xuống vị 

trí thứ 3 trong danh sách các nước cung cấp cho thị trường Trung Quốc từ vị trí đứng đầu 

trong năm 2021. Thị phần của Việt Nam trên thị trường Trung Quốc giảm từ 22,5% xuống 

11,5%. Ấn Độ thay thế Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất ang Trung Quốc 

với lượng 1,5 triệu tấn, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 36,9% tổng kim 

ngạch nhập khẩu của Trung Quốc. 

Đồng thời, nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Pakistan và Thái Lan tăng 72% và từ Lào 

tăng 3 lần. Cho tới nay, Trung Quốc đang tăng nhập khẩu gạo tấm từ Ấn Độ và Pakistan để 

làm TACN do giá lúa mỳ và giá lúa mạch tăng. 

                     Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch mua tổng cộng 900.000 Hàn
Quốc:

                    tấn gạo trong mùa thu hoạch hiện tại, tăng so với 350.000 tấn được mua trong 

năm trước, dẫn lời Bộ Nông nghiệp. 

Ban đầu, chính phủ đã tìm cách mua 450.000 tấn trong năm nay để ổn định giá cả. Nhưng 

bây giờ, họ quyết định mua thêm 450.000 tấn, nâng tổng số lượng mua lên 900.000 tấn. 

Chính phủ đang kỳ vọng vụ thu hoạch năm nay sẽ bội thu tương tự như năm ngoái, và tình 

hình có thể dẫn đến cung vượt cầu và giá tiếp tục giảm trong bối cảnh tiêu thụ giảm do 

thói quen ăn uống thay đổi. 

Theo thống kê, Hàn Quốc có thể sẽ sớm chốt số lượng sản xuất năm nay và chính phủ dự 

kiến sẽ có những hành động tiếp theo để ổn định giá cả. 

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, tháng 9 

vừa qua, giá gạo 20 kg giảm 24,9% so với cùng kỳ năm trước - mức giảm mạnh nhất 

trong vòng 45 năm qua. Trong khi đó, Hàn Quốc dự kiến sẽ chỉ tiêu thụ 51,9 kg gạo/người 

vào năm 2022, ít hơn một nửa so với mức tiêu thụ của 30 năm trước, do nhu cầu tiêu thụ 

gạo của các trường học, doanh nghiệp và nhà hàng vẫn chưa phục hồi do tác động của 

đại dịch COVID-19. 

Mặc dù gạo là lương thực chính của người dân Hàn Quốc, song lượng tiêu thụ mặt hàng 

này đã giảm liên tục kể từ năm 1980 chủ yếu do những thay đổi trong chế độ ăn cũng như 

thói quen ăn uống. 
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Philippines: Mới đây, USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của mình 

                    dành cho Philippines. 

Cơ quan này đã hạ dự báo sản lượng lúa gạo 2022-2023 (tháng 7/2022 đến tháng 

6/2023) của Philippines xuống 19 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA là 19,7 

triệu tấn. Sự sụt giảm này là do lượng phân bón giảm trong bối cảnh giá cả tăng cao, cũng 

như ảnh hưởng của bão Noru. 

Báo cáo đã nâng dự báo nhập khẩu gạo 2022-2023 của Philippines lên 3,4 triệu từ mức 

dự báo chính thức của USDA là 3,3 triệu tấn. Sự gia tăng dự kiến này đến từ nguồn cung 

có thể thiếu hụt. Trong khi đó, dự trữ gạo 2022-2023 của Philippines hạ xuống 4,194 triệu 

tấn từ mức dự báo chính thức của USDA là 4,614 triệu tấn để duy trì mức tiêu thụ nội địa 

dự báo. 

Theo trang tin Philstar, sau khi lượng lớn hoa màu tại đảo Luzon của Philippines bị bão 

Noru tàn phá, quốc gia Đông Nam Á này có thể phải tính đến phương án nhập khẩu gạo 

nhiều hơn trong thời gian tới với chi phí cao hơn đáng kể do đồng peso tiếp tục suy yếu. 

Số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết thiệt hại nông nghiệp do bão 

Noru gây ra là gần 2,3 tỷ peso. Khoảng hơn 141.300 ha hoa màu và hơn 72.000 tấn nông 

sản ở khu hành chính Cordillera (CAR), các vùng Ilocos, đảo chính Luzon, Calabarzon và 

Bicol đã bị bão tàn phá. 

Các loại hoa màu bị ảnh hưởng là ngô, lúa, cùng các sản phẩm gia cầm, gia súc và ngư 

nghiệp. Lúa gạo là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất, khoảng gần 139.000 ha, tương 

đương 63.115 tấn gạo trị giá 959,8 triệu peso bị mất trắng. 

Hiện Bộ Nông nghiệp Philippines đang phối hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá 

mức độ thiệt hại. 

Theo ông Raul Montemayor, Giám đốc của Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF), dự trữ gạo 

của Philippines hiện vẫn đủ nhờ đợt nhập khẩu khối lượng lớn trước đó và vụ thu hoạch 

vẫn đang diễn ra ở những khu vực không bị ảnh hưởng bởi bão Noru. 

"Tuy nhiên vấn đề lớn của Philippines là lượng hàng tồn kho cho năm 2023 khá thấp. Sản 

lượng gạo được dự báo sẽ giảm do giá phân bón và nhiên liệu tăng cao, nên thiệt hại về 

mùa màng do bão Noru gây ra sẽ khiến nguồn cung sụt giảm thêm", ông Raul 

Montemayor cho hay. 

Theo tin từ Reuters, vào tuần cuối tháng 6, tại , nhu cầu mới tiếp tục vắng mặt Thái Lan
trên thị trường do Iraq tạm ngưng nhập khẩu số lượng lớn cũng như khu vực Tây Phi   

vẫn đang hướng về nguồn cung giá rẻ Ấn Độ trong khi Nam Phi lại chờ giá gạo đồ xuống 

thấp hơn. Giá gạo nguyên liệu, giá chào gạo trắng các loại đều giảm trong tuần kết thúc 

ngày 24/6 và giá chào gạo trắng 5% tấm lần đầu rớt mốc 400 USD/tấn/FOB trong vòng   

3 tháng qua. 

Tuy nhiên, một số thương nhân cho rằng giá chào khó có thể giảm sâu do chi phí sản 

xuất (phân bón và nhiên liệu) tăng cao và giá sẽ nhanh chóng quay đầu một khi nhu cầu 

trở lại. Thái Lan vốn là nguồn cung nhạy cảm trong những năm gần đây và diễn biến vụ 

Hè Thu 2022 của Việt Nam sẽ là nhân tố chính để nước này định hình thị trường trong 

thời gian tới. Tương tự, phân khúc gạo thơm duy trì đà giảm giá của tuần trước đó do nhu 

cầu hạn chế trong khi các thương nhân đang muốn giải phóng tồn kho. 

Trong khi đó, tại nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, , kết thúc tuần cuối tháng 6 Ấn Độ
đầy sôi động nhờ nhu cầu mua vào nguồn nguyên liệu giao các đơn hàng đã ký kết cũng 

như đón nhận nhu cầu mới, số lượng lớn từ Ai Cập và Bangladesh. Giá chào gạo trắng 

các loại tăng theo. Tương tự, giá chào gạo tấm trắng tuần qua cũng cao hơn nhờ nhu cầu 

trong và ngoài nước hỗ trợ. Riêng phân khúc gạo basmati khá ảm đạm do thiếu vắng nhu 

cầu mới. 
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Hạ nghị sĩ Joey Salceda của tỉnhAlbay cho rằng Philippines nên cân nhắc đặt hàng trước 

gạo nhập khẩu, đề phòng giá tăng đột biến, đặc biệt là trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu. 

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, nếu thiệt hại đối với đất canh tác ở Luzon trở nên tồi tệ 

hơn dự kiến, nước này chắc chắn sẽ phải nhập khẩu gạo nhiều hơn. 

Đồng peso mất giá, khiến nhập khẩu gạo đắt hơn là một bất lợi. Do đó, chính quyền 

Philippines đang tích cực nghiên cứu các kế hoạch hỗ trợ giúp nông dân nhanh chóng tái 

canh tác trở lại. 

Ngoài việc cung cấp giống lúa, ngô và các loại rau trồng, Bộ Nông nghiệp sẽ phân phối 

các loại thuốc bảo vệ cần thiết cho ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm để giúp ngành này 

phục hồi. 

Cục Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản sẽ hỗ trợ cá giống và dụng cụ đánh bắt để giúp đỡ 

những ngư dân nhỏ bị ảnh hưởng. Để đảm bảo khôi phục ngay lập tức các khu vực bị ảnh 

hưởng, Bộ Nông nghiệp Philippines sẽ kích hoạt Quỹ phản ứng nhanh để giúp đỡ người 

nông dân. 

                    Theo thông báo trên trang website của Bộ Nông nghiệp, Lâm 
Nhật
Bản:

                    nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF), gói thầu thứ ba của CPTPP SBS đối với 

1.080 tấn gạo được tiến hành vào ngày 27/9/2022, đã nhận được 100 tấn dự thầu, nhưng 

các hồ sơ dự thầu đã không thành công. 

Do đó Bộ đã tiến hành đấu thầu lại 100 tấn vào ngày 28/9/2022. Nhưng không nhận được 

đơn. Hiệu lực của đợt thầu CPTPP SBS gạo 1.080 tấn vào ngày 27/9/2022, không nhận 

được thành công nào. 

Oryza đã báo cáo thông báo đấu thầu vào ngày 14/9//2022.

3.
Diễn
biến
giá

Sau
một
tháng
đi
ngang,
chỉ
số
giá
gạo
FAO
trong
tháng
9
đạt
110,9
điểm,
tăng

2,2%
so
với
tháng
8/2022
và
là
mức
cao
nhất
trong
18
tháng
qua.
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CHỈ SỐ GIÁ GẠO THEO FAO (2014-2016=100)
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Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 9/2022 (Nguồn: FAO).
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Theo tin từ Reuters, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần cuối tháng 9 do nhu 

cầu mạnh mẽ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ - nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế 

giới lại giảm do đồng rupee lao dốc và nguồn cung được cải thiện. 

Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 425-430 USD/tấn vào cuối 

tuần tháng 9, so với mức tương ứng từ 420-425 USD/tấn một tuần trước đó. 

Một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết: "Nhu cầu đang tăng lên và chúng tôi hy 

vọng Philippines sẽ nhập khẩu nhiều hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt do các cơn bão gần 

đây gây ra." 

Hiện Philippines là khách hàng mua gạo lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, nguồn cung 

trong nước đang ở mức thấp khi vụ thu hoạch Hè Thu sắp kết thúc. 

Các thương nhân dự báo, giá xuất khẩu có thể tăng hơn nữa trong những tuần tới khi 

nguồn cung khan hiếm do thời tiết bất lợi ở một số nước trồng lúa và nhu cầu tăng cao, 

đặc biệt là từ Trung Quốc. 

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đã giảm xuống còn từ 374-382 USD/tấn từ mức của tuần 

trước là 376- 384 USD/tấn, trong bối cảnh đồng rupee lao dốc xuống mức thấp kỷ lục, làm 

tăng lợi nhuận của thương nhân từ việc bán ra nước ngoài. 

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho 

biết: "Việc phân phối gạo của chính phủ đã làm tăng nguồn cung trên thị trường. Hiện tại, 

thị trường đang tạm gác lại những lo ngại về vụ mùa mới." 

Kế hoạch nhập khẩu gạo của nước láng giềng Bangladesh - với tổng cộng 530.000 tấn 

được mua từ Việt Nam, Myanmar và Ấn Độ - để hạ nhiệt giá mặt hàng này trong nước đã 

nhận được phản ứng khá mờ nhạt. 
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Dữ liệu từ Bộ lương thực Bangladesh cho thấy, chỉ có 139.000 tấn gạo được nhập khẩu 

trong khi Chính phủ nước này cung cấp hơn 1,3 triệu tấn. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng giảm xuống còn từ 415-425 USD/tấn, từ mức 422-435 

USD/tấn của tuần trước. 

Nhu cầu gạo đã suy giảm, song các trận lũ lụt ở nước ngoài có thể làm tăng nhu cầu đối 

với gạo Thái Lan, với nguồn cung rất dồi dào.
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1.
Sản
xuất

a.

Diện
tích
gieo
trồng,
thu
hoạch


Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến tuần giữa tháng 9, kết quả sản xuất vụ 

đông xuân năm 2022 giảm so với vụ đông xuân năm 2021. Năng suất lúa đông xuân đạt 

67,2 tạ/ha, giảm 1,5 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng đạt 19,98 triệu tấn, 

giảm 649 nghìn tấn. 

Trong khi đó, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.505,3 nghìn ha, bằng 100,2% cùng 

kỳ năm trước. Trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.023,8 nghìn ha, bằng 98,3%; các 

địa phương phía Nam đạt 481,5 nghìn ha, bằng 104,3%. 

Diện tích gieo cấy vụ hè thu năm nay ước đạt 1.915,6 nghìn ha, giảm 38,6 nghìn ha so với 

vụ hè thu năm trước. Tính đến ngày 15/9/2022, các địa phương đã thu hoạch được 

1.830,1 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 95,5% diện tích gieo cấy và bằng 100,3% cùng kỳ năm 

trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.440,7 nghìn ha, chiếm 

97,6% và bằng 100,6%. Năng suất lúa hè thu cả nước năm nay đạt 56,4 tạ/ha, giảm 0,6 

tạ/ha so với vụ hè thu năm 2021; sản lượng đạt 10,8 triệu tấn, giảm 340 nghìn tấn. 

Lúa thu đông: Đến giữa tháng 9, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 574 

nghìn ha lúa thu đông, bằng 93,7% cùng kỳ năm trước.

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 9:

· Rầy
hại
lúa: Diện tích nhiễm 1.694 ha (giảm 650 ha so với kỳ trước, giảm 1.397 ha 

so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhiễm nặng 17 ha, phòng trừ trong kỳ 1.370 ha. 

· Sâu
cuốn
lá
nhỏ: Diện tích nhiễm 3.437 ha (giảm 5.237 ha so với kỳ trước, tăng 135 

ha so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 2.387 ha.

· Sâu
đục
thân
2
chấm: Diện tích nhiễm 506 ha (tăng 12 ha so với kỳ trước, giảm 

1.103 ha so với CKNT), nhiễm nặng 04 ha, phòng trừ trong kỳ 342 ha.

· Bệnh
đen
lép
hạt:
Diện tích nhiễm 2.484 ha (giảm 576 ha so với kỳ trước, giảm 

1.665  ha so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhiễm nặng 20 ha, phòng trừ trong  

kỳ 3.029 ha.
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250

6.751

8.607

ÐVT: ha

Diện tích gieo trồng lúa Hè Thu cả nước
tính đến tháng 6 năm 2022

Diện tích thu hoạch lúa Hè Thu tại các tỉnh
phía Nam tính đến tháng 6 năm 2022

13.337

21.982

22.508

40.497

51.229

77.349

242,5 nghìn ha

Biểu đồ 1: (Diện tích gieo trồng lúa Hè Thu cả nướctính đến tháng 6 năm 2022). 
(Diện tích thu hoạch lúa Hè Thu tại các tỉnh phía Nam tính đến tháng 6 năm 2022) 

(Nguồn: Cục chế biến và phát triển nông sản) 
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2.

Tiêu
thụ 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 cả nước xuất khẩu 583.203 

tấn gạo, tương đương 275,3 triệu USD, giá trung bình 472 USD/tấn, giảm gần 19% cả về 

lượng và kim ngạch, giảm nhẹ 0,2% về giá so với tháng 8. Còn so với tháng 9/2021 cũng 

giảm 1,6% về lượng, giảm 6% kim ngạch và giảm 4,4% về giá. 

Tính chung cả 9 tháng năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,37 triệu tấn, 

tương đương gần 2,61 tỷ USD, tăng 17,7% về khối lượng, tăng gần 8% về kim ngạch so 

với 9 tháng năm 2021, giá trung bình đạt 484,9 USD/tấn, giảm 8,4%. 

Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 46% trong tổng lượng và 

chiếm 44% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 2,47 triệu tấn, tương 

đương 1,14 tỷ USD, giá trung bình 462,9 USD/tấn, tăng mạnh 35,3% về lượng, tăng 

22,2% về kim ngạch nhưng giảm 9,7% về giá so với 9 tháng đầu năm 2021. 

QUÝ III/2022

(Số liệu: thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan).
KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ  XUẤT KHẨU GẠO TRONG 9 THÁNG 2022

Giá trung bình

484,9 USD/tấn
8,4% so với 9 tháng năm 2021

5,37  triệu tấn

Kim ngạch xuất khẩu

2,61 triệu USD
17,7% so với 9 tháng năm 2021 8% so với 9 tháng năm 2021

462,9 USD/tấn
9,7% so với cùng 9 tháng năm 2021

35,3% so với cùng 9 tháng năm 2021

22,2% so với 9 tháng năm 2021
1,14 tỷ USD

2,47 triệu tấn

1

PHILIPPINES

2

BỜ
BIỂN
NGÀ

94,4% so với cùng kỳ năm 2021
546.976  tấn

2

TRUNG
QUỐC

26% so với cùng kỳ năm 2021

319,41 triệu USD

626.012 tấn

510,2 USD/tấn
1,8% so với cùng kỳ năm 2021

24,7% so với cùng kỳ năm 2021
246,9 triệu USD

451,4 USD/tấn

71,2% so với cùng kỳ năm 2021

11,9% so với cùng kỳ năm 2021

Biểu đồ 1: Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất trong tháng 9/2022 
(Nguồn: Tổng cục Hải quan).
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8.000
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1/6 3/6 7/6 9/6 13/6 15/6 17/6 21/6

đồng/kg

Lúa IR50404 - An Giang (tươi)

Lúa OM 5451 - An Giang (tươi)

Lúa IR50404 - Kiên Giang (khô)

Lúa OM 5451 - Kiên Giang (khô)

Biểu đồ 2: Giá thu mua lúa tại một số tỉnh ĐBSCL tháng 6/2022
(Nguồn: Cục chế biến và phát triển nông sản) 

Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 11,7% trong tổng lượng và chiếm 12,3% trong 

tổng kim ngạch, đạt 626.012 tấn, tương đương 319,41 triệu USD, giá trung bình 510,2 

USD/tấn, giảm 26% về lượng và giảm 24,7% kim ngạch; giá tăng nhẹ 1,8% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 546.976 tấn, tương đương 246,9 triệu USD, giá 

451,4 USD/tấn, tăng mạnh 94,4% về lượng và tăng 71,2% kim ngạch nhưng giảm 11,9% 

về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,5% trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. 

3.

Diễn
biến
giá


Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa và gạo ở khu vực ĐBSCL trong tuần cuối  

tháng 9 nhìn chung đều tăng. Giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.750 đồng/kg, giá bình 

quân là 5.582 đồng/kg, tăng 86 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất 7.350 đồng/kg, 

trung bình là 6.571 đồng/kg, tăng 113 đồng/kg, theo báo Nông nghiệp Việt Nam. 

Giá các mặt hàng gạo cũng có sự tăng nhẹ. Theo đó, giá gạo 5% tấm có giá cao nhất 

9.700 đồng/kg, giá bình quân 9.479 đồng/kg, tăng 179 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao 

nhất 9.400 đồng/kg, giá bình quân 9.275 đồng/kg, tăng 167 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá 

cao nhất 9.150 đồng/kg, giá bình quân 9.058 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg. 

Gạo lứt loại 1 có giá trung bình 8.863 đồng/kg, tăng 248 đồng/kg. Tại Nam Bộ đang vào 

cao điểm mùa mưa lũ, thời tiết rất phức tạp nên việc thu hoạch, phơi sấy rất khó khăn, tiến 

độ thu hoạch rất chậm. Với mục tiêu thu hoạch ăn chắc vụ lúa hè thu, không để thiên tai 

gây thiệt hại, ngành nông nghiệp các địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn cho nông 

dân, chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn trà lúa vừa chín tới, phát huy vai trò cơ giới hóa nông 

nghiệp trong thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; thu hoạch cuốn chiếu từng vùng, từng 

cánh đồng; tranh thủ thời tiết nắng ráo đến đâu tổ chức thu hoạch khẩn trương đến đó. 

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên từ 420 - 425 USD/tấn so với mức 

từ 400 - 410 USD/tấn trong tuần trước. Số liệu sơ bộ cho thấy 37.400 tấn gạo được thông 

quan qua cảng TP.HCM vào các ngày từ 1 - 9/10; trong đó phần lớn xuất sang Philippines 

và Bangladesh.
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Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, theo kế hoạch năm 2022, Việt Nam xuất 

khẩu gạo đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 

2021. Nếu không có các yếu tố bất lợi mới, khả năng xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 

sẽ đạt và vượt kế hoạch. 

Cụ thể, đầu năm nay, lo ngại thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng leo thang cùng với giá 

vận chuyển tăng cao đã thúc đẩy đà tăng cho giá lương thực nói chung và giá gạo nói 

riêng. Kể từ tháng 3/2022, thị trường hàng hóa tiếp tục chao đảo bởi lạm phát đe dọa nền 

kinh tế và các Ngân hàng Trung ương thế giới bắt đầu cuộc chiến tăng lãi suất, giá gạo thô 

vẫn cho thấy sự ổn định trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu. 

Trên thị trường nội địa, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh theo đà tăng của giá 

nông sản thế giới. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được xuất khẩu với mức 433 

USD/tấn, cũng tăng khoảng 10% so với mức giá ghi nhận tại thời điểm đầu năm nay. 

Giá gạo nhận hỗ trợ trong bối cảnh các nhà xuất khẩu tăng cường thu mua từ nông dân. 

Tuy nhiên, nguồn cung lúa gạo trong nước đang cạn kiệt vì thu hoạch vụ Hè Thu đã kết 

thúc và phải đợi ít nhất hai tháng nữa trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu. 

Thống kê mới nhất từ Tổng Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tính từ đầu năm 2022 đến 

hết ngày 15/9, xuất khẩu gạo của nước ta đã đạt 5,02 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,44 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo kế hoạch năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao 

hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021. Dự kiến, 4 tháng còn lại của năm 2022, 

xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,7 triệu tấn. Nếu không có các yếu tố bất lợi mới, khả năng 

xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 sẽ đạt và vượt kế hoạch. 

MXV nhận định, nhìn chung, bức tranh cung cầu của thị trường gạo đang thiên về một xu 

hướng tăng trong giai đoạn quý IV/2022 và đầu năm 2023. Thời tiết khắc nghiệt ở nhiều 

quốc gia châu Á, nơi chiếm 90% sản lượng gạo toàn cầu, đang đặt nguồn cung gạo vào 

tình trạng thiếu hụt đáng báo động. Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu, trong khi Trung Quốc dự 

báo sẽ nhập khẩu kỷ lục 6 triệu tấn gạo trong năm tới sẽ là cơ hội cho ngành xuất khẩu 

gạo của Việt Nam. 

Do là loại lương thực thiết yếu, nên nhu cầu sử dụng gạo sẽ không bị ảnh hưởng bởi suy 

thoái kinh tế như những mặt hàng khác. Trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm, nhu cầu ổn 

định, giá gạo thế giới và giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ còn dư địa tiếp tục tăng trong 

thời gian tới.
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Theo báo cáo ngành gạo của VNDirect mới đây, Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) sẽ được 

hưởng lợi trực tiếp từ xuất khẩu gạo nhờ là một trong những nhà phân phối gạo đến cả 

hai thị trường trọng yếu trong thời điểm này là Châu Âu và Trung Quốc. Với định hướng 

phát triển tập trung vào mảng lương thực, tỷ trọng doanh thu của mảng gạo đạt 39% trong 

năm 2021 (2020: 28%) và 57% trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Mặc dù biên lợi nhuận gộp của mảng thấp (2-3%),  điều này sẽ được cải thiện nhờ giá 

gạo xuất khẩu tăng. VNDirect kỳ vọng sản lượng gạo xuất khẩu tăng sẽ kéo theo những 

hợp đồng với người nông dân và mở rộng vùng nguyên liệu. Từ đó sẽ thúc đẩy doanh thu 

của mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng như mảng giống cây trồng của công ty này. 

Với Công ty Trung An (Mã: TAR), công ty sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc giảm sản 

lượng và Ấn độ hạn chế xuất khẩu do hạn hán. Kinh doanh gạo là lĩnh vực chủ yếu của 

công ty với tỷ trọng xuất khẩu chiếm gần 15% tổng doanh thu. 

Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo chính của doanh nghiệp này với tỷ trọng 

lên đến 27% doanh thu xuất khẩu. 

Vì vậy, việc Trung Quốc gia tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam được kỳ vọng sẽ là động lực 

giúp Trung An tăng sản lượng xuất khẩu. Hơn nữa, việc giá gạo xuất khẩu được dự báo 

tăng sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp vào thị trường này, nơi vốn được coi là có biên 

lợi nhuận thấp so với thị trường Châu Âu. 

Với CTCP Tập đoàn PAN (Mã: PAN) - công ty mẹ của Vinaseed, VNDirect dự báo công ty 

sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc Châu Âu giảm sản lượng và Ấn độ hạn chế xuất khẩu 

do hạn hán. 

Hiện nay, mảng nông nghiệp đã trở thành một trong những ngành mũi nhọn của PAN khi 

đóng góp 19% vào tổng doanh thu và 39% vào tổng lợi nhuận gộp. Sản lượng sản xuất 

lúa gạo châu Âu giảm sẽ là yếu tố giúp thúc đẩy sản lượng xuất khẩu. 

2.
Một
số
hoạt
động
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các
doanh
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CTCP
Lộc
Trời
(Mã:
LTG): Ngày 13/10 chốt danh sách trả cổ tức năm  

                             2021 bằng tiền tỷ lê 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian 

                             thanh toán vào ngày 14/11. Với gần 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, 

                             Tập đoàn Lộc Trời sẽ chi khoảng 161,2 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho 

                             cổ đông đợt này. 
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NSC): Vụ hè thu 2022, CTCP Giống cây trồng Trung ương 

                                              Quảng Nam (đơn vị thành viên của VinaSeed), đã phối hợp với 

một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định triển khai nhiều mô hình trình diễn, mô hình 

cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nhiều mô hình lúa hữu cơ với các giống lúa như VNR20, 

VNR10, ĐB6, Hương Châu 6.
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Sáng 12/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 

Lương thực Thế giới (WFD) lần thứ 42. 

Chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới năm nay là “Không để ai bị bỏ lại phía sau. Sản 

xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn”, đây chính là 

cơ hội để chia sẻ rộng rãi với cộng đồng về việc chuyển đổi các hệ thống lương thực, 

thực phẩm nhằm đảm bảo cho tất cả người dân được cung cấp, tiếp cận đủ lương thực, 

đảm bảo dinh dưỡng, trong khi vẫn phải bảo vệ môi trường, bảo tồn các tài nguyên thiên 

nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, đảm bảo tiếp cận bình đẳng đối với thực 

phẩm an toàn và đảm bảo dinh dưỡng là vấn đề quan trọng trong phát triển bền vững, đặc 

biệt là đối với người nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương, những người đang phải 

chịu nhiều khó khăn nhất do tình hình dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh và suy thoái kinh tế. 

“Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch - 

trách nhiệm - bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực và dinh dưỡng của khoảng 

100 triệu dân Việt Nam và xuất khẩu”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói. 

Ngài Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng thông 

qua hợp tác và chia sẻ cùng nhau, Việt Nam có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các hệ 

thống lương thực thực phẩm theo hướng hiệu quả hơn, bao trùm hơn; có khả năng chống 

chịu tốt hơn và bền vững hơn. 

Dự
án
VnSAT
đóng
góp
quan
trọng
vào
Đề
án
tái
cơ
cấu
nông
nghiệp


Ngày 12/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO) cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức 

Hội nghị tổng kết Dự án hoàn thành “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” 

(VnSAT). 

Mang lại hiệu quả cao về kinh tế và môi trường, xã hội 
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Theo Bộ NN&PTNT, Dự án VnSAT do WB tài trợ và được thực hiện tại 13 tỉnh của Việt 

Nam từ năm 2015 đến 2022. Dự án VnSAT là một trong những dự án lớn của bộ với 

ngành hàng chính là lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long và cà phê tại Tây Nguyên. Sau 

một thời gian thực hiện, kết quả các tiêu chí về sản xuất, đầu ra của sản phẩm đã đạt 

được. 

"Dự án VnSAT do WB tài trợ và được thực hiện tại 13 tỉnh của Việt Nam từ năm 2015 đến 

2022. Dự án không chỉ có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế, cụ thể thông qua việc 

nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo và cà phê, mà còn mang lại những tác động tích 

cực đến môi trường và xã hội. Các địa phương được sự tài trợ của dự án đều thừa nhận 

rằng, những mô hình mà VnSAT đã triển khai trên địa bàn đều mang lại những thành công 

như mong đợi" - Bộ NN&PTNT nhận định. 

Là một trong những địa phương triển khai thực hiện Dự án VnSAT, ông Trương Cảnh 

Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, từ sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án, 

nhận thức của người dân không ngừng được nâng lên. Chẳng hạn như việc giảm lượng 

giống gieo sạ từ 180 - 200kg/ha đến nay chỉ còn 80 - 100kg/ha, giúp tiết kiệm được rất 

nhiều chi phí đầu vào để tăng lợi nhuận cũng như bảo vệ môi trường. 

Cần
nhân
rộng
mô
hình
của
dự
án


Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, Dự án VnSAT triển khai đã có những 

thay đổi rất sâu rộng đối với hai ngành hàng cà phê và lúa gạo. 

Với mặt hàng lúa gạo, Việt Nam đã có rất nhiều giống lúa chất lượng phục vụ xuất khẩu 

với giá cả cạnh tranh song phằng với các quốc gia trên thế giới. Đối với cây cà phê, từ 

những vườn già cỗi, chi phí sản xuất cao, các tỉnh đã tái canh được nhiều diện tích cho 

năng suất vượt trội. Điển hình như tỉnh Lâm Đồng, năng suất 1ha cà phê hiện nay đạt đến 

3,5 tấn, cao gấp nhiều lần các vườn cà phê ở các nước khác trên thế giới. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng, Dự án VnSAT đã góp phần quan trọng trong việc tái 

cơ cấu ngành lúa gạo và cà phê bằng việc lựa chọn triển khai kịp thời, đúng thời điểm 

cũng như tập trung vào hai ngành hàng quan trọng. Bên cạnh đó, dự án được thiết kế 

ngay từ đầu rất bài bản, khoa học, logic; các đơn vị tham gia dự án có năng lực, hoạt động 

hiệu quả. 

“Chúng ta đã chọn những kỹ thuật tác động trực tiếp vào hiệu quả của hai ngành hàng 

này. Đây không phải là những kỹ thuật gì quá cao siêu mà rất gần gũi với người nông dân 

như "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm" nhưng thực hiện rất căn cơ, bài bản. Thêm nữa là 
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việc tăng cường chức sản xuất, hỗ trợ một cách đồng bộ. Do đó, giá trị của dự án vẫn 

không phải dừng khi dự án kết thúc mà sẽ còn tiếp tục duy trì” - ông Lê Quốc Doanh nói. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cũng đề nghị các địa phương cần nhân rộng 

mô hình của dự án. Đồng thời, WB và Tổ chức FAO tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT và 

các địa phương hình thành thêm các dự án tiếp theo với mục tiêu năng suất sản xuất 

tăng, giá thành, chi phí phải hạ và giảm rác thải. 

2.

Chính
sách
thế
giới


                     Theo Bangkokpost, chính phủ Thái Lan cho biết quốc gia này và  Thái
Lan:

                    Việt Nam đã đạt thỏa thuận cùng hợp tác tăng giá gạo xuất khẩu trong bối cảnh 

chi phí sản xuất tăng cao. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Chalermchai Sri-on cho biết cả hai quốc gia sẽ 

ngay lập tức thành lập các nhóm đặc biệt để thúc đẩy thỏa thuận hợp tác này. 

Ông Alongkorn Ponlaboot, cố vấn của Bộ trưởng Chalermchai Sri-on, vừa được bổ nhiệm 

làm trưởng đoàn đàm phán giá của Thái Lan. Cùng lúc, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã sẽ 

tổ chức các cuộc họp với hiệp hội nông dân, nhà xay xát, nhà xuất khẩu và các nhóm liên 

quan khác. 

Tại các cuộc họp trong tương lai, các bên sẽ thảo luận chi tiết của thỏa thuận để nắm 

được các bước triển khai tiếp theo nhằm tăng giá gạo xuất khẩu, phù hợp với việc chi phí 

sản xuất tăng cao hiện nay. 

 Ông Chalermchai nói: “Thỏa thuận mới là bước đầu tiên để Thái Lan và Việt Nam có thể 

giúp nông dân có được giá xuất khẩu phù hợp hơn, bằng cách sử dụng cơ chế định giá 

trên thị trường toàn cầu". 

Trong khi nông dân trồng lúa bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng kép là   

đại dịch Covid-19 và chiến sự Nga-Ukraine, giá gạo trên thị trường toàn cầu chỉ biến  

động nhẹ. 

Vị bộ trưởng cho biết Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới và Việt Nam, 

nhà xuất khẩu lớn thứ hai, sẽ chung tay đàm phán để giá gạo trên thị trường toàn cầu tăng 

hợp lý. 
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Để thực hiện thỏa thuận, Thái Lan và Việt Nam tiếp theo sẽ hướng tới việc tạo ra một cơ 

chế đàm phán, đồng thời cố gắng thuyết phục thêm các nước xuất khẩu gạo tham gia 

thỏa thuận này. 

"Thúc đẩy giá gạo tăng đến một mức phù hợp là nhiệm vụ và trách nhiệm của các nước 

trồng và xuất khẩu gạo. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến việc trồng lúa và sản lượng 

lúa trên toàn thế giới, các bên cần chung tay để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu", 

ông Alongkorn nói. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho rằng trong khi chiến sự Nga-

Ukraine khiến chi phí trồng lúa tăng lên, giá gạo lại không tăng tương xứng. Hiện tại, chi 

phí sản xuất lúa gạo ở Thái Lan đã tăng gần gấp đôi từ 4.500 - 5.000 baht/tấn cách đây 

hai nămlên 7.500 - 8.000 baht/tấn. 

Ông Pramot Charoensin, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Thái Lan, cho biết điều mà    

nông dân thực sự cần là sự giúp đỡ từ chính phủ để giảm chi phí sản xuất và giá gạo  

công bằng hơn. 

Tình hình của Việt Nam khả quan hơn Thái Lan một chút vì chi phí lao động trong lĩnh vực 

nông nghiệp thấp hơn khoảng 100 USD/tấn (tương đương 3.600 baht) so với của         

Thái Lan. 

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Thái Lan cho biết ông hoan nghênh hợp tác Thái-Việt về 

giá gạo, nhưng cảnh báo rằng Ấn Độ vẫn có tiếng nói lớn nhất trong việc định giá gạo trên 

thị trường toàn cầu do vị thế là nước xuất khẩu hàng đầu. Do đó, nếu chỉ riêng Thái Lan và 

Việt Nam bắt đầu bán gạo với giá cao hơn nhiều, các nước nhập khẩu gạo có thể tìm tới 

Ấn Độ. 

Ông Rangsan Sabaimuang, Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy xay xát gạo Thái Lan, cũng 

ủng hộ việc giá cả công bằng hơn cho các bên nhưng ông nghi ngờ liệu nỗ lực cuối cùng 

có thành công hay không. 

"Những nỗ lực của các bên trên toàn cầu nhằm hướng tới giá cả nông sản công bằng hơn 

chưa bao giờ thành công trong 3-4 thập kỷ qua", ông nói. 

                    Theo Reuters, Chính phủ Senegal đang có kế hoạch đảm bảo nguồn Senegal:


                    cung gạo từ Ấn Độ sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối 

với một số loại gạo vào ngày 8/9/2022. 
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Ấn Độ và Pakistan là những nhà cung cấp chính cho Senegal. Senegal cần khoảng 2 triệu 

tấn gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ sản xuất được một 

nửa nhu cầu cần thiết. 

Tổng thống Senegal nói với các phóng viên rằng nước này sẽ mở các cuộc đàm phán với 

Ấn Độ về nhập khẩu gạo tấm. Ông lưu ý rằng vì Ấn Độ nhập khẩu một phần lớn axit 

photphoric cần thiết (được sử dụng trong sản xuất phân bón của nước này) từ Senegal, 

nên nước này nên cung cấp miễn trừ cho Senegal về xuất khẩu gạo tấm. 

                     Theo Financial Express, Chính phủ Ấn Độ vừa tiếp tục gia hạn xuất Ấn
Độ:

                    khẩu gạo tấm đang trung chuyển tại các cảng tới ngày 15/10. Chính phủ Ấn Độ 

đã áp lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm, có hiệu lực từ ngày 9/9. Thông báo lệnh cấm này ban 

hành chỉ 1 ngày trước khi có hiệu lực, vào ngày 8/9, đồng thời cho biết một số lô hàng gạo 

tấm sẽ được gia hạn xử lý trong thời gian từ 9/9 – 15/9. Thời hạn tương tự gần đây đã 

được gia hạn tới 30/9. 

Một thông báo vừa được đưa ra từ Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cho biết thời hạn sẽ 

được kéo dài thêm 15 ngày và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức. 

Gạo tấm Ấn Độ chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và 

Djibouti. Gạo tấm chủ yếu sử dụng làm TACN cho ngành chăn nuôi gia cầm tại Ấn Độ -     

là một yếu tố góp phần dẫn tới lệnh cấm xuất khẩu. Ngoài ra, sử dụng gạo tấm trong sản 

xuất ethanol cũng khiến chính phủ Ấn Độ quyết định can thiệp về nguồn cung. Chính phủ 

Ấn Độ đang nỗ lực tạo thuận lợi cho chương trình thúc đẩy sử dụng ethanol nhằm đạt 

mục tiêu trộn 20% ethanol trong xăng từ nay đến năm 2025 – 2026.
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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

BẢN
QUYỀN

Báo cáo “Thị trường gạo quý III/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.

GIỚI
HẠN
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.

TUYÊN
BỐ
MIỄN
TRỪ
TRÁCH
NHIỆM

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.

DANH
MỤC
BIỂU
ĐỒ
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Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 9/2022. (Trang 12)Bảng 1: 

Biểu đồ 1: Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất trong tháng 9/2022. (Trang 16) 
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