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Trong năm 2022, theo số liệu từ các tổ chức thế giới cho thấy sản lượng sản xuất gạo 
toàn cầu đều giảm nhẹ so với năm trước.

Trong tháng 11, chỉ số giá gạo FAO đạt 114,6 điểm, tăng 2,3% so với tháng 10/2022 
và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu gạo vẫn tiếp tục 
tăng.

Năm 2022, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 7,11 triệu tấn, tương đương 
trên 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về khối lượng, tăng 5,1% về kim ngạch so với năm 
2021. 

Giá gạo xuất khẩu trung bình đạt mức 486,2 USD/tấn, giảm 7,7% so với năm trước. 
Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL diễn biến tăng 
trong tháng qua, với biến động tùy thuộc vào nhu cầu đối với từng chủng loại lúa.

Đối mặt với nhiều biến cố của thị trường lương thực thế giới năm 2022 nhưng xuất 
khẩu gạo Việt Nam đã đạt gần 7,2 triệu tấn với giá trị 3,49 tỷ USD. Điều đặc biệt là 
gạo Việt Nam đã vươn sâu vào các thị trường có những yêu cầu rất khắt khe về chất 
lượng như Nhật Bản, EU… và gạo thơm ST24, ST25 xuất khẩu đã có giá trên 1.000 
USD/tấn, gấp hơn 2 lần giá xuất khẩu gạo trắng thông thường.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi trong năm 2023, bởi giá gạo 
trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu 
khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên.

Những tín hiệu tích cực từ thị trường, giá ở mức cao nên hợp đồng xuất khẩu gạo 
trong niên vụ sản xuất mới sẽ tốt. Nông dân cũng sẽ có lợi nhuận tốt hơn.

Năm 2022 tiếp tục là một năm khá thành công cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo 
khi có nhiều đơn hàng xuất khẩu từ các thị trường lớn.



THỊ TRƯỜNG GẠO
THẾ GIỚI



Trong năm 2022, trong khi giá gạo thế giới ghi nhận xu hướng tăng thì sản lượng 
sản xuất lại giảm so với năm trước. Nguyên nhân là do phải đối mặt với nhiều biến 
cố của thị trường như biến đổi khí hậu, các cuộc khủng hoảng địa chính trị và suy 
thoái kinh tế toàn cầu….

1. Sản xuất – Tiêu thụ

Trong năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới 
đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu 
tiếp tục giảm nhẹ so với năm trước.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng 
gạo thế giới năm 2022-2023 giảm 0,4 triệu tấn so với 
báo cáo trước đó, xuống 503,3 triệu tấn (quy xay xát), 
thấp hơn 2% so với mức kỷ lục của năm trước và là 
năm giảm so với năm liền trước lần đầu tiên kể từ niên 
vụ 2015-2016. Đó sẽ là năm sản lượng gạo toàn cầu 
thấp nhất kể từ 2019-2020.

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, USDA cho biết 
giảm gần 0,9 triệu tấn so với báo cáo tháng liền trước, 
xuống còn 516,9 triệu, giảm 3,9 triệu tấn so với kỷ lục 
của năm trước. Brazil, Ấn Độ và Thái Lan chiếm phần 
lớn mức điều chỉnh giảm. Dự báo tiêu thụ nội địa của 
Ấn Độ giảm 0,5 triệu tấn xuống 108,5 triệu tấn, thấp 
hơn 2,8 triệu tấn so với một năm trước nhưng vẫn là 
mức cao thứ hai được ghi nhận. Ngược lại, dự báo tiêu 
thụ nội địa năm 2022/23 ở Canada, Cuba và Somalia 
được điều chỉnh tăng.

Ngoài ra, USDA dự báo tồn trữ gạo thế giới cuối niên vụ 2022-2023 giảm 0,4 triệu tấn 
xuống 168,6 triệu tấn, thấp hơn 7,5% so với đầu niên vụ và là năm giảm thứ hai liên tiếp. 
Tồn kho toàn cầu niên vụ 2022/2023 được dự báo ở mức thấp nhất kể từ niên vụ 
2017-2018. 

Tồn kho cuối niên vụ 2022-2023 của Việt Nam giảm 0,6 triệu tấn xuống 1,1 triệu tấn, giảm 
47% so với một năm trước đó và là mức thấp nhất kể từ niên vụ 2018-2019. Tồn kho cuối 
vụ 2022-2023 của Thái Lan giảm 0,5 triệu tấn xuống 2,53 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ vụ 
2006-2007. Đối với cả hai quốc gia, dự trữ cuối kỳ trong báo cáo tháng 12 đều giảm, chủ 
yếu là do xuất khẩu mạnh hơn trong cả niên vụ 2021-2022 và 2022-2023. 

Dự báo tồn kho cuối năm 2022-2023 cũng đã giảm trong tháng này đối với Australia, 
Brazil, Hàn Quốc, Oman và Syria. Những điều chỉnh giảm này đã được bù đắp một phần 
bởi những điều chỉnh tăng dự trữ cuối kỳ 2022-2023 đối với Trung Quốc, Bờ Biển nga, Liên 
minh châu Âu, Indonesia, Iraq, Philippines, Sri Lanka và Mỹ.

Theo ước tính của
Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA)

516,9 triệu tấn
3,9 triệu tấn so với năm 2021

Sản lượng tiêu thụ toàn cầu
năm 2022

503,3 triệu tấn
2,0% so với năm 2021

Sản lượng xuất khẩu toàn cầu
năm 2022

168,6 triệu tấn
7,5 % so với đầu niên vụ

Dự báo tồn trữ gạo cuối niên vụ
2022-2023



Thái Lan: Theo tờ The Nation Thailand, hôm 4/1/2023, Hiệp hội các nhà xuất 
khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết nước này đang trên đà trở thành nhà xuất 
khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau khi xuất được hơn 6,9 triệu tấn gạo trong 11 
tháng đầu năm 2022.    

Con số này đã vượt qua lượng gạo xuất khẩu gần 6,7 triệu tấn của Việt Nam. Trong khi đó, 
Ấn Độ vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về xuất khẩu gạo với gần 18,3 triệu tấn trong cùng giai 
đoạn.

Ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch TREA, cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng tổng lượng 
gạo xuất khẩu trong năm 2022 của Thái Lan sẽ vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn nhờ nhu cầu gia 
tăng từ Iraq, Trung Quốc và Mỹ trong kỳ nghỉ lễ năm mới". 

Ông cũng cho biết thêm rằng khối lượng gạo xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2022 
đánh dấu mức tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu đạt 123,5 tỷ 
baht, tăng 29,2% so với cùng kỳ. 

Tính riêng tháng 11/2022, Thái Lan xuất được 706.270 tấn gạo, giảm hơn 11% so với 
tháng trước đó, nhưng doanh thu lại tăng 2,6% lên 14,3 tỷ baht. Các quốc gia và vùng lãnh 
thổ nhập khẩu gạo Thái Lan bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Singapore, 
Australia, Nhật Bản, Angola, Mozambique, Philippines, Cameroon, Nam Phi, Yemen và 
Benin.

TREA dự báo lượng gạo xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2022 đạt khoảng 
800.000 tấn, do các nhà nhập khẩu đang tìm cách bổ sung lượng gạo dự trữ đã cạn kiệt 
trong kỳ nghỉ lễ. Điều này sẽ kéo tổng xuất khẩu gạo của Thái Lan vào năm 2022 lên 
khoảng 7,7 triệu tấn.

Ấn Độ: Trong một báo cáo gần đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất 
khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2023 có thể giảm về mức 19,5 triệu tấn sau 
khi đạt mức kỷ lục 21 triệu tấn trong năm ngoái. Gạo của Ấn Độ có giá bán 
chưa đến 400 USD/tấn, vẫn rẻ hơn so với gạo xuất khẩu của Thái Lan, Việt 
Nam và Pakistan.

Pakistan: Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 418.207 
tấn gạo các loại trong tháng 11/2022, bao gồm 39.410 tấn gạo basmati và 
378.797 tấn gạo non-basmati, giảm khoảng 15% so với tháng 11/2021 
nhưng tăng đến 67% so với tháng 10/2022. Lũy kế xuất khẩu 11 tháng đầu 

năm 2022 đạt 3,96 triệu tấn, tăng khoảng 15,79% so với cùng kỳ năm 2021.

Campuchia: Ngày 5/1/2023, tờ The Phnom Penh Post, đăng một báo cáo 
mới từ Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), năm 2022 Campuchia đã xuất 
khẩu 637.004 tấn gạo, tăng 3,23% so với cùng kỳ năm ngoái và trị giá 414,29 

2. Tình hình xuất nhập khẩu
• Xuất khẩu



Indonesia: Người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia (Bapanas) Arief 
Prasetyo Adi ngày 11/1/2023 lý giải nguyên nhân khiến giá gạo trong nước 
tăng cao bất chấp việc Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) đã nhập khẩu mặt 
hàng này vào cuối năm 2022.

Theo ông Arief Prasetyo Adi, nguyên nhân chính khiến giá gạo vẫn ở mức cao là do khâu 
phân phối đến thương lái chưa tốt nên chưa kiềm chế được tình trạng tăng giá. Việc phân 
bổ nguồn gạo đến các cửa hàng bán lẻ chưa đồng đều khiến một số khu vực rơi vào tình 
trạng khan hiếm gạo trong khi các nơi khác thì nguồn cung gạo quá dồi dào.

Ông Arief Prasetyo Adi, cơ quan chức năng đã tính toán đến kịch bản phân phối không 
đồng đều giữa các khu vực nên đã ban hành Quy định về phân phối gạo dự trữ của chính 
phủ (CBP) cho Bulog vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, quá trình phân phối chưa thực sự tối 
ưu.

Việc phân phối bị cản trở ở hầu hết các vùng ở Indonesia, bao gồm cả thủ đô Jakarta. Ví 
dụ, nhu cầu từ thị trường ở Cipinang cần lượng cung gạo khoảng 3.000 tấn, nhưng Bulog 
chỉ chuyển khoảng 1.000 tấn.

Hiện tại, có khoảng 30.000 tấn gạo CBP trong kho, bao gồm lượng dự trữ gạo còn từ vụ 
thu hoạch trong nước năm 2022 và hàng nhập khẩu. Theo ông Arief Prasetyo Adi, lẽ ra 
Bulog nên phân phối toàn bộ lượng dự trữ hiện có để giá có thể giảm mạnh giá thành mặt 
hàng này một cách nhanh chóng.

Cũng theo ông Arief Prasetyo Adi, Bulog đã lên kế hoạch bán CBP cho các thương nhân 
với mức giá từ 8.300 Rp/kg đến 8.900 Rp/kg, vì vậy giá ở cấp độ người tiêu dùng có thể 
giảm xuống còn 9.450 Rp/kg. Ước tính, giá gạo sẽ ổn định bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 ở 
mức 9.450 Rp/kg.

Theo dữ liệu từ Hệ thống giám sát nhu cầu thị trường và nhu cầu cơ bản của Bộ Thương 
mại, giá gạo chất lượng trung bình đã tăng 2,73% so với tháng trước lên 11.300 Rp/kg vào 
ngày 10 tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, giá gạo cao cấp đạt 13.200 Rp mỗi kg.

Trong khi đó, Trung tâm thông tin về giá lương thực quốc gia (PIHPS) ghi nhận rằng giá 
gạo chất lượng trung bình đạt 12.750 Rp/kg. Trong khi đó, giá gạo chất lượng cao được 
ghi nhận ở mức 14.100 Rp/kg và giá gạo chất lượng thấp là 11.550 Rp/kg.

Trang web Thông tin Thực phẩm Jakarta cũng lưu ý rằng giá gạo chất lượng trung bình 
tăng 44 Rp so với ngày hôm trước lên 10.344 Rp/kg. Trong khi đó, giá gạo IR 42 đạt 
12.583 Rp/kg và giá gạo cao cấp là 12.742 Rp/kg.

• Nhập khẩu

triệu USD, trong đó 45,34% được xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Ma Cao. 
Ngoài ra, có 3.477.886 tấn lúa trị giá 841,09 triệu USD đã được xuất khẩu riêng cho Việt 
Nam.



Philippines: Philippines đã nhập khẩu 3,37 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu 
năm 2022, tăng khoảng 34,14% so với 2,51 triệu tấn của năm trước, trích dẫn 
báo cáo của Cục Công nghiệp Thực vật (BPI).

Việt Nam vẫn là nhà cung cấp hàng đầu cho Philippines tính từ tháng 1- 11/2022 với 2,81 
triệu tấn, chiếm khoảng 83,4% tổng lượng nhập khẩu. Các nhà cung cấp khác bao gồm 
Myanmar và Thái Lan với với khối lượng lần lượt là 215.918 tấn và 166.501 tấn.

Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 2,5 triệu tấn gạo vào năm 2023, giảm so với 
mức ước tính 3,5 triệu tấn vào năm 2022 do sản lượng có thể được cải thiện vào năm tới, 
Bloomberg trích dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Quan chức này nói với các phóng viên rằng Philippines sẽ không nhập khẩu gạo cho đến 
cuối tháng 3 vì sắp tới vụ thu hoạch trong những tháng tới. Bà lưu ý rằng việc nối lại nhập 
khẩu sẽ phụ thuộc vào sản lượng từ vụ thu hoạch mùa khô. Tuy nhiên, quan chức này 
nhấn mạnh rằng nước này không gặp phải tình trạng thiếu gạo mặc dù tồn kho đầu kỳ thấp 
hơn. Chính phủ đang đặt mục tiêu đạt sản lượng 20,5 triệu tấn trong năm nay, tăng khoảng 
1,2%. Bà lưu ý rằng sản lượng lúa có thể tăng khoảng 2,5% - 3% so với cùng kỳ năm 2023 
do sản xuất trồng trọt và chăn nuôi phục hồi.

Hàn Quốc: Theo một tuyên bố trên trang web của KAFTC, Hàn Quốc đang tìm 
mua khoảng 83.672 tấn gạo trong đợt đấu thầu này.

Đăng ký đấu thầu đóng cửa lúc 3:00 chiều ngày 9/12/2022. Phiên đấu thầu 
diễn ra trong khoảng thời gian từ 10:00 sáng đến 11:00 sáng ngày 12/12/2022.

Bangladesh: Trong một báo cáo gần đây, USDA đưa tin về giá và lượng gạo 
tồn kho của Bangladesh tính đến tuần kết thúc vào ngày 20/11/2022.

Tính đến tuần kết thúc ngày 20/11, giá gạo tiếp tục tăng dù vụ thu hoạch lúa 
mùa vụ Aman đang diễn ra. Thông thường, giá lúa giảm vào thời điểm thu hoạch; tuy 
nhiên, giá lúa cao đang dẫn đến giá gạo cao.

Giá bán lẻ gạo xát thô đạt 53 Tk/kg (khoảng 510 USD/tấn), tăng khoảng 2% so với tuần 
trước đó. Giá gạo chất lượng tốt và trung bình vẫn ổn định ở mức 72 Tk/kg (khoảng 700 
USD/tấn) và 58 Tk/kg (khoảng 560 USD/tấn), không thay đổi so với tuần trước.

Tính đến tuần kết thúc vào ngày 20/11, lượng gạo tồn kho vẫn ổn định ở mức của tuần 
trước là 1,3 triệu tấn. Chính phủ bắt đầu chương trình thu mua gạo vụ mùa Aman cho các 
kho dự trữ công vào ngày 10/11/2022. Đối với chương trình năm nay, Chính phủ đã tăng 
giá gạo đồ thêm 2 Tk/kg lên 42 Tk (khoảng 410 USD/tấn) và lúa 1 Tk/kg lên Tk 28 (khoảng 
250 USD/tấn). Chính phủ đang đặt mục tiêu mua 500.000 tấn gạo đồ và 300.000 tấn lúa 
trong mùa vụ Aman này.



Hiện có nhiều nhu cầu mua từ các thị trường châu Á trong khi các thị trường châu Phi 
quan tâm nhiều hơn đến gạo từ Ấn Độ. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ cuối tháng ổn định ở 
mức 374 - 380 USD/tấn, mặc dù giữa tháng có lúc giảm nhẹ xuống 378 USD/tấn. Nhu cầu 
tiêu thụ cải thiện đôi chút, mặc dù nguồn cung tăng từ vụ mùa mới hạn chế đà tăng giá.

Cuba đang mua thêm gạo từ Ấn Độ, với một tàu đang bốc 28.150 tấn tại cảng Kakinada 
để giao hàng. Nước láng giềng Bangladesh đang đàm phán với Ấn Độ để mua tổng cộng 
200.000 tấn gạo theo các thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ, trong bối cảnh 
Bangladesh tìm cách xây dựng kho dự trữ để hạ nhiệt giá gạo trong nước
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Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 11/2022 (Nguồn: FAO). 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 12/2022, trên thị 
trường thế giới, giá gạo xuất khẩu Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 
6/2022 nhờ xuất khẩu tăng và đồng baht mạnh hơn, trong khi giá gạo Ấn Độ rẻ hơn khiến 
các đơn đặt hàng tiếp tục tăng. 

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2021 khi các thương 
nhân tăng cường mua vào để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của 
Thái Lan ngày 21/12 được chào bán ở mức 452 – 460 USD/tấn, tăng 20 USD so với 427 – 
440 USD/tấn vào đầu tháng.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho thấy giá gạo thế 
giới đang tăng. Gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 477 USD/tấn, tăng 12 USD so với tuần 
trước. Gạo Việt Nam đang ở mức 462 USD/tấn; còn gạo Pakistan là 452/tấn và Ấn Độ là 
392 USD/tấn.

Giá lúa gạo tăng do nhu cầu cao từ những nước nhập khẩu. Mới đây, Philippines, khách 
hàng nhập gạo số một của Việt Nam, quyết định không tăng thuế nhập khẩu đối với gạo, 
nhằm kiềm chế lạm phát trong nước. Trước đó, Indonesia và Bangladesh cũng công bố 
các kế hoạch nhập khẩu gạo phục vụ nhu cầu trong nước. Những yếu tố này đã giúp thị 
trường gạo thế giới tăng giá liên tục trong tháng cuối cùng của năm 2022.

Trong tháng 11, chỉ số giá gạo FAO đạt 114,6 điểm, tăng 2,3% so với tháng 10/2022 và 
tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Diễn biến giá
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1. Sản xuất

2. Tiêu thụ

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, diện tích lúa cả năm 2022 ước đạt 7,1 triệu ha, giảm 
127,7 nghìn ha so với năm trước; năng suất ước đạt 60,2 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha; sản lượng 
lúa đạt 42,66 triệu tấn, giảm 1,19 triệu tấn.

     • Lúa đông xuân: Kết quả sản xuất vụ đông xuân của cả nước năm nay giảm so với 
năm trước: Diện tích gieo cấy đạt 2.975,6 nghìn ha, giảm 30,9 nghìn ha; năng suất đạt 
67,1 tạ/ha, giảm 1,5 tạ/ha; sản lượng ước đạt gần 20 triệu tấn, giảm 648,5 nghìn tấn.
     • Lúa hè thu: Diện tích gieo trồng lúa hè thu cả nước năm nay đạt 1.914,7 nghìn ha, 
giảm 38,1 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2021; năng suất đạt 56,6 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha; 
sản lượng ước đạt 10,8 triệu tấn, giảm 304,3 nghìn tấn.
     • Lúa thu đông: Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2022 ước đạt 648,7 nghìn ha, 
giảm 70,6 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước; năng suất đạt 56 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; 
sản lượng ước đạt 3,6 triệu tấn, giảm 390,1 nghìn tấn.
     • Lúa mùa: Cả nước gieo cấy được 1.553,1 nghìn ha, tăng 11,9 nghìn ha so với năm 
trước; năng suất ước đạt 52,9 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng ước đạt 8,2 triệu tấn, tăng 
151,9 nghìn tấn.

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NNPTNT) vào tuần thứ 1 tháng 1 năm 2023:

     • Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 3.034 ha (giảm 1.018 ha so với kỳ trước, giảm 5.423 ha 
so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 1.996 ha.
     • Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 5.088 ha (tăng 367 ha so với kỳ trước, tăng 1.994 
ha so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 4.060 ha
     • Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 5.088 ha (tăng 367 ha so với kỳ trước, tăng 
1.994 ha so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 4.060 ha.
     • Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 6.686 ha (tăng 1.191 ha so với kỳ trước, giảm 
1.129 ha so với cùng kỳ năm trước); phòng trừ trong kỳ 5.781 ha.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 cả nước xuất khẩu 
434.611 tấn gạo, thu về 220,26 triệu USD, giá trung bình 506,8 USD/tấn, giảm 26% về 
lượng và giảm 24% kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 2,8% so với tháng 11/2022; so với 
tháng 12/2021 cũng giảm 12% về lượng, giảm 13,6% kim ngạch và giảm 1,7% về giá.

Trong tháng 12/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tiếp tục giảm 
16,4% về lượng và giảm 15,5% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 216.156 tấn, tương 
đương 103,04 triệu USD; nhưng tăng 38,6% về lượng, tăng 33,7% kim ngạch, nhưng 

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết



giảm 3,6% về giá so với tháng 12/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 
12/2022 tiếp tục giảm 14,6% về lượng và giảm 7,7% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 
43.002 tấn, tương đương 23,83 triệu USD; so với tháng 12/2021 cũng giảm 27% về 
lượng, giảm 15% kim ngạch.

Tính chung cả năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gàn 7,11 triệu tấn, 
tương đương trên 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về khối lượng, tăng 5,1% về kim ngạch 
so với năm 2021, giá trung bình đạt 486,2 USD/tấn, giảm 7,7%.

Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 45,2% trong tổng lượng và 
chiếm 43,2% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 3,22 triệu tấn, 
tương đương 1,49 tỷ USD, giá trung bình 464 USD/tấn, tăng 30,7% về lượng, tăng 19% 
về kim ngạch nhưng giảm 8,9% về giá so với đầu năm 2021.

Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim 
ngạch, đạt 850.949 tấn, tương đương 432,32 triệu USD, giá trung bình 508 USD/tấn, 
giảm 19,6% về lượng và giảm 17,3% kim ngạch; giá tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm 
2021.

Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 656.361 tấn, tương đương 294,6 triệu USD, giá 
448,8 USD/tấn, tăng mạnh 53,3% về lượng và tăng 34,9% kim ngạch nhưng giảm 12% 
về giá so với cùng kỳ, chiếm trên 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,5% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 4,76 triệu tấn, tương đương trên 2,26 tỷ 
USD, tăng 18,3% về lượng, tăng 10,7% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA 
CPTTP đạt 578.596 tấn, tương đương 280,21 triệu USD, tăng 31,3% về lượng và tăng 
19,6% kim ngạch.

Giữa những tranh cãi về nhập khẩu gạo chất lượng thấp, xuất khẩu gạo Việt Nam cho tín 
hiệu  tiếp tục tăng tích cực trong năm qua.

Theo Bộ NNPTNT, xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều thuận lợi từ đầu năm tới nay khi 
khách hàng truyền thống là Philippines tăng nhập khẩu. Thị trường Trung Quốc cũng 
chuyển dịch từ nhập khẩu lượng gạo nhỏ từ Việt Nam trong những tháng đầu năm sang 
những đơn hàng lớn vào những tháng cuối năm. Trong khi đó, một số nước châu Âu có 
xu hướng tăng nhập khẩu gạo để thay thế nguồn cung lúa mỳ đang suy giảm do cuộc 
chiến Nga – Ukraine diễn ra dai dẳng. 

Các chuyên gia thương mại cho rằng giá gạo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do 
các bất ổn kinh tế và chính trị sẽ đẩy nhu cầu thực phẩm tăng; đồng thời khuyến nghị các 
nhà xuất khẩu tận dụng cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến nghị cần đặc biệt chú ý thị trường Trung Quốc 
– một thị trường lớn và đầy triển vọng của nông sản Việt Nam. 

Ngoài Trung Quốc, EU và Anh cũng là các thị trường quan trọng của Việt Nam, các 
chuyên gia đề xuất các công ty xuất khẩu thắt chặt kết nối với các đơn vị thu mua và chế 
biến để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các nhà nhập khẩu, qua đó tận dụng tốt các 
thỏa thuận thương mại tự do (FTAs) và hạn ngạch xuất khẩu.



3. Diễn biến giá
Nhìn chung, trong năm 2022, giá gạo xuất khẩu cũng như giá lúa trong nước đều 
diễn biến đồng pha cùng với giá gạo thế giới.  Đồng thời đây là một năm có rất 
nhiều biến động trên thị trường khi đầu năm giá gạo đi xuống và phải đến quý III, 
giá gạo mới tăng. Nhiều nước nhập khẩu gạo lớn như Trung Quốc, Philippines, 
châu Phi…  có nhu cầu nhập khẩu gạo lớn từ Việt Nam. Riêng thị trường 
Philippines – thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam đã ghi nhận những tín 
hiệu tích cực cho hoạt động xuất khẩu.

Cụ thể, gạo 5% tấm ngày 21/12/2022 được chào ở mức 448 - 453 USD/tấn, tăng 8 USD 
so với 440 - 445 USD/tấn vào đầu tháng. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 
ngoái. Nhu cầu từ các thị trường truyền thống và thị trường mới vẫn tốt mặc dù nguồn 
cung đang cạn kiệt. Người mua từ Trung Quốc và Philippines vẫn quan tâm đến gạo Việt 
Nam ngay cả khi Pakistan chào giá rẻ hơn.

Tại thị trường trong nước, giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn 
biến tăng trong tháng qua, với biến động tùy thuộc vào nhu cầu đối với từng chủng loại 
lúa. Nguồn cung lúa tươi trên thị trường nhiều, giao dịch sôi động. Dự báo giá lúa gạo tiếp 
tục neo cao trong một thời gian nữa.

Hiện các địa phương đang tích cực xuống giống vụ Đông Xuân. Vụ lúa Đông Xuân 2022 - 
2023, toàn vùng có kế hoạch xuống giống gần 1,6 triệu ha. Hiện nay, nước lũ mùa nước 
nổi đang xuống rất nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tập trung gieo sạ theo 
đúng lịch khuyến cáo.

Tại An Giang, lúa thường IR50404 tăng 300 đồng/kg lên 6.500 đồng/kg, lúa CLC OM 
5451 tăng 200 đồng/kg lên giữ ở mức 6.500 đồng/kg vào giữa tháng 12 và hiện giảm nhẹ 
còn 6.400 đồng/kg. Tại Kiên Giang, lúa IR50404 sau khi giảm mạnh vào cuối tháng trước 
đã ổn định trở lại mức 6.400 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg lên 6.700 – 6.800 
đồng/kg; lúa Đài thơm 8 tăng 200 đồng/kg lên mức 6.800 – 7.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, 
lúa IR50404 có sự chênh lệch giữa các huyện, dao động từ 5.700 – 6.300 đồng/kg.

Thị trường gạo các tỉnh miền Nam không biến động trong tháng 12, với giá gạo thường 
IR50404 tại Vĩnh Long và An Giang giữ ở mức 11.000 đồng/kg và 11.500 đồng/kg; gạo 
jasmine có giá 15.000 đồng/kg và 14.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái Lan tại Thành phố Hồ 
Chí Minh ở mức 22.000 đồng/kg, trong khi tại Vĩnh Long chỉ có 17.000 đồng/kg. Gạo tẻ 
thường và gạo Tài nguyên tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh có giá 14.000 đồng/kg 
và 20.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Bắc, giá bán buôn lúa Khang Dân tại Hà Nội ở mức 7.500 đồng/kg, 
gạo ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; trong khi tại Hưng Yên chỉ là 10.500 đồng/kg. Tại 
Nam Định, gạo tạp giao tăng 1.000 đồng/kg lên 12.000 đồng/kg, trong khi thóc vẫn giữ 
mức 7.500 đồng/kg; gạo Bắc thơm 15.000 đồng/kg



DỰ BÁO



Ngành xuất khẩu gạo đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2023, theo nhận định 
ngành lương thực của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BSC).

BSC cho rằng diễn biến thời tiết bất lợi khiến các nhà xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Pakistan 
giảm sản lượng xuất khẩu, trong khi nhà nhập khẩu lớn như Trung Quốc vẫn tăng cường 
nhập khẩu gạo trước kỳ vọng mở cửa nền kinh tế. Trong bối cảnh cầu tăng, doanh nghiệp 
xuất khẩu go cũng sẽ được hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá.

Ngoài ra, Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán để tăng giá gạo 
xuất khẩu trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Sản lượng gạo toàn cầu dự báo giảm

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hạ ước tính sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 
xuống 508 triệu tấn, mức thấp nhất trong 4 năm. Chỉ 1 tháng trước, cơ quan này dự báo 
sản lượng gạo ở mức 512 triệu tấn. Một số nhà giao dịch hàng đầu thế giới thậm chí dự 
báo sản lượng giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 500 triệu tấn do các điều kiện thời tiết 
cực đoan đe dọa sản lượng nông nghiệp tại các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Bangladesh và Pakistan.

Tại Ấn Độ, thời tiết khô hạn làm chậm tiến độ xuống giống lúa, nhiều nông dân quyết định 
từ bỏ; và sau đó mưa quá nhiều vào thời điểm thu hoạch lại gây thiệt hại cho năng suất, 
làm dấy lên lo ngại lạm phát thực phẩm. Sản lượng lúa vụ hè của Ấn Độ cso thể giảm 
xuống 105 triệu tấn trong niên vụ 2022 - 2023, giảm 6% so với cùng kỳ niên vụ trước, 
theo nhận định của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ vào tháng 9, và các nhà giao dịch tư nhân 
ước tính sản lượng có thể giảm thấp xuống mức 100 triệu tấn.

Sản lượng gạo tại Trung Quốc – nước tiêu dùng gạo lớn nhất thế giới – có thể giảm 2,9% 
so với năm trước xuống còn 206 triệu tấn do nhiệt độ tăng và hạn hán tại một số khu vực 
trồng lúa, theo hãng tư vấn Shanghai JC Intelligence Co Ltd. Đây là thay đổi lớn so với 
năm ngoái, khi Ấn Độ ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gạo cao kỷ lục ở mức 21,2 triệu tấn – 
với mức giá rẻ hơn tới 30% so với các đối thủ cạnh tranh – giúp kiểm soát giá gạo toàn 
cầu trong khi giá các hàng hóa thực phẩm khác tăng vọt do gián đoạn nguồn cung. Sau 
lệnh hạn chế xuất khẩu hồi tháng 9, xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự báo giảm khoảng 25% 
trong năm nay.

Sản lượng gạo châu Á giảm

Gần như toàn bộ các nước sản xuất gạo hàng đầu đều dự báo giảm sản lượng và nhu 
cầu gạo toàn cầu sẽ có thể vượt nguồn cung, theo ông B.V. Krishna Rao, chủ tịch Hiệp 
hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ. Các lệnh hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ giúp các đối thủ 
như Việt Nam, Thái Lan và Myanmar tăng xuất khẩu nhưng các nước này lại có nguồn 
cung khả dụng xuất khẩu hạn chế, ông Rao cho hay.

Sản lượng lúa của Việt Nam dự báo đi ngang so với năm ngoái, ở mức 43 triệu tấn, theo 
dữ liệu chính phủ. Nước láng giềng Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo 
trong năm 2022, tăng 7% so với mục tiêu 7 triệu tấn đặt ra trước đó, theo người phát 
ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri. Tổng cộng cả hai nước không thể cung cấp tới 2 



Thị trường gạo Việt Nam tiếp tục bứt phá trong 2023

Từ nền tảng của năm 2022, các nhà xuất khẩu gạo dự báo rằng, trong năm 2023 xuất 
khẩu gạo sẽ có nhiều cơ hội đột phá. Cụ thể, với việc đạt giá cao vào cuối vụ, đặc biệt là 
cuối năm 2022 sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo có lợi thế để đàm phán hợp đồng 
của năm 2023.

Ngoài có nền tảng là giá tốt thì ở nhiều thị trường như Philippines, Trung Quốc, châu Âu 
hay Bangladesh… cũng đều có nhiều triển vọng. Trong đó, với thị trường Trung Quốc, gần 
đây nước này thông báo sẽ mở cửa trở lại cũng được cho là một tín hiệu tích cực cho 
những nhà xuất khẩu gạo. Những năm trước đây, Việt Nam xuất khẩu qua thị trường 
Trung Quốc từ 2,5- 3 triệu tấn lương thực. Tuy nhiên, những năm gần đây chỉ quanh quẩn 
ở mức 1 triệu tấn, thậm chí có những năm chúng ta chỉ còn có 500.000 tấn

triệu tấn để bù đắp vào khoảng trống mà Ấn Độ bỏ lại. Trong khi đó, Pakistan không thể 
dận dụng các lệnh hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ sau khi lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại 
cho mùa màng. 

Theo USDA, sản lượng gạo của Pakistan có thể giảm 18% xuống còn 7,4 triệu tấn. Các 
nước sản xuất gạo lớn khác như Trung Quốc, Bangladesh, và Philippines, giống như Ấn 
Độ, đều có điều kiện sản xuất bất lợi, bao gồm hạn hán, lũ lụt, bão lốc. “Sự kết hợp bất 
thường của các sự kiện thời tiết tại châu Á sẽ gây thiệt hại nặng nề cho người tiêu dùng 
nhiều khu vực trên thế giới và nhiều người nghèo sẽ không thể tiếp cận gạo chất lượng 
cao, thậm chí không đủ tiền mua gạo”, theo Himanshu Agarwal, giám đốc điều hành 
Satyam Balajee, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cho hay.
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Năm 2022 tiếp tục là một năm khá thành công cho các doanh nghiệp xuất khẩu 
gạo khi có nhiều đơn hàng xuất khẩu từ các thị trường lớn. Nguyên nhân là do 
thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á, nơi chiếm 90% sản lượng gạo toàn 
cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán gay gắt ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc - 
nước có nhu cầu tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, đang đặt nguồn cung gạo vào 
tình trạng thiếu hụt. Bên cạnh đó, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo 100% và đánh 
thuế gạo trắng 20% cùng tình hình khan hiếm lương thực trên thế giới thì đây là 
cơ hội cho ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.

Mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết trong 
năm 2022, các doanh nghiệp  gạo đã biết hướng đến các thị trường cao cấp hơn để  tạo 
ra được lợi nhuận lớn hơn cho cả doanh nghiệp và người nông dân. Những doanh 
nghiệp xuất khẩu gạo chất lượng cao sang thị trường châu Âu hay Nhật Bản là minh 
chứng rằng gạo Việt Nam đã hướng vào vấn đề chất lượng, hướng về yêu cầu của từng 
loại thị trường khác nhau.

“Câu chuyện gạo sang Liên minh châu Âu (EU) dù ở giai đoạn này quy mô chưa lớn, sản 
lượng chưa nhiều nhưng rõ ràng là tín hiệu cho thấy chúng ta đã thay đổi và khi thay đổi 
đã tạo ra được giá trị gia tăng mới cao hơn. Điều này dẫn dắt lại người trồng lúa đảm bảo 
được tiêu chuẩn ngay từ khi chọn giống, ứng dụng các quy trình canh tác, chuẩn hóa 
từng chất lượng nông sản; trong đó có hạt gạo cho từng thị trường”, Bộ trưởng Lê Minh 
Hoan nói.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn như CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, 
Tập đoàn Lộc Trời,… đã nhận thấy rằng cần xây dựng chiến lược thị trường lâu dài. Từ 
đó họ xây dựng liên kết với nông dân, hợp tác xã trong từng vùng nguyên liệu để tạo ra 
nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng được chuẩn mực, yêu cầu của thị trường.

CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Trong năm 2022, Tập đoàn Lộc Trời xuất khẩu gạo 
tăng hơn 200% vào thị trường tiêu chuẩn cao châu Âu, doanh thu tăng hơn 
150% so với năm trước. 

Không chỉ đạt được sự hấp dẫn về giá mà nhiều doanh nghiệp đã có được những đơn 
hàng đến quý III/2023. Điển hình như, Tập đoàn Lộc Trời là đơn vị được chọn xuất khẩu 
đơn hàng gạo đầu tiên sang thị trường EU. Sau đơn hàng đầu tiên, các đối tác EU tiếp tục 
đặt hàng cho những lô gạo tiếp theo. Ngay từ tháng 10/2022, Tập đoàn Lộc Trời đã nhận 
được đơn đặt hàng lên đến 400.000 tấn gạo cho thị trường EU vào năm 2023.

Theo ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời, nhằm đảm bảo chất 
lượng và tính bền vững trong chuỗi sản xuất lúa gạo, sau khi nhận đơn, Lộc Trời mới bắt 
tay vào quy trình sản xuất từ giống đến canh tác, thu hoạch, chế biến. Thời gian để thực 
hiện hết quy trình và cho ra sản phẩm khoảng 6 -7 tháng. Như vậy, các đơn hàng đã ký với 
EU hiện nay sẽ được giao trong quý II/2023.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Lộc Trời mới đây đã kết nạp thêm doanh nghiệp thành viên vào hệ 
sinh thái sản xuất tiêu thụ lúa gạo và ký kết hợp tác cung ứng 500.000 tấn gạo trong năm 
2023 với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1). Việc trở thành cổ đông chiến 
lược của Công ty Lương thực Lộc Nhân và ký kết cung ứng sản lượng lớn gạo cho 
Vinafood 1, một trong những đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước là những bước đi tích 
cực nhằm khơi thông và mở rộng dòng chảy của nguồn cung nông sản.



Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2): Ngày 9/12/2022, 
Vinafood 2 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và khó 
dự báo, nhất là xung đột ở Ukraine, tiềm ẩn nhiều rủi ro, áp lực lạm phát, giá cả hàng hóa, 
lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, xu hướng tăng lãi 
suất, đồng USD tăng giá…

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên 
tai, bão lũ, thời tiết ngày càng cực đoan hơn đã tác động ảnh hưởng lớn đến kinh tế cả 
nước nói chung và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty nói riêng…  

Dù vậy, Vinafood 2 vẫn ghi nhận doanh thu 17.794,257 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm. 
Lợi nhuận vừa đủ hoàn thành kế hoạch với 88 tỷ đồng. Kết quả này khả quan hơn nhiều 
so mức lỗ 298.5 tỷ đồng của năm 2021.

Trong năm 2022, Tổng công ty đã hoàn tất hồ sơ quyết toán cổ phần hóa trình cơ quan đại 
diện chủ sở hữu; Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 trình cơ 
quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Với kết quả đó, Vinafood 2 đặt kế hoạch năm 2023 với mục tiêu mua vào quy gạo 906.520 
tấn, bán ra quy gạo 901.515 tấn (xuất khẩu 671.500 tấn, nội địa 230.015 tấn). Kim ngạch 
xuất khẩu đạt 334,1 triệu USD và mang về doanh thu 15.325 tỷ đồng.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Những ngày 
cuối năm 2022, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Trung An cho biết 
công ty vừa chốt được đơn hàng 8.000 tấn gạo thơm. Trước đó, doanh 
nghiệp này cũng chốt đơn 20.000 tấn gạo sang Hàn Quốc, dự kiến xuất từ 
đầu năm 2023.

Theo ông Bình, giá gạo 5% tấm đang ở mức rất cao và dự báo sẽ tăng tiếp. Còn giá gạo 
chất lượng cao xuất khẩu cũng ở mức 750-1.200 USD/tấn tuỳ loại. Đây là mức giá có lợi 
cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt.  Đơn hàng công ty Trung An nhận được kéo dài đến 
tháng 4/2023, quý I gần như kín đơn khách đặt.

Những thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Úc, Trung Đông,... đang rất chuộng 
các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Đơn hàng liên tục được ký mới. Bởi vậy, ông 
Bình tính toán xuất khẩu gạo năm 2023 sẽ tiếp tục thuận lợi, doanh thu tăng khoảng 30% 
so với năm 2022.

Bên cạnh đó, vào những ngày cuối tháng 12, theo quyết định của Cục Thuế Cần Thơ, 
Công ty Trung An đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2018 đến năm 2021; khai sai nhưng không dẫn đến 
thiếu số thuế GTGT phải nộp tháng 8/2019 đến tháng 12/2021.

Trước những sai phạm trên, Công ty Trung An bị xử phạt 498 triệu đồng và nộp lại số tiền 
thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân còn thiếu vào ngân sách Nhà nước 
là 2,46 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn phải nộp 849 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, 
tổng số tiền Công ty Trung An phải nộp về cho cơ quan thuế là 3,8 tỷ đồng
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2. Chính sách thế giới

VCCI phản đối đề xuất hạn chế nhập khẩu gạo chất lượng thấp của Bộ Công 
Thương

Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lên tiếng lo ngại về đề xuất của 
Bộ Công thương về hạn chế nhập khẩu gạo chất lượng thấp. Trong dự thảo điều chỉnh 
Nghị định số 107 về thương mại gạo hiện đang trong quá trình lấy ý kiến tham vấn, Bộ 
Công thương đề xuất các quy định quản lý nhập khẩu gạo, đặc biệt là nhập khẩu gạo 
chất lượng thấp từ các nước khác.

Bộ Công thương cho hay việc thiếu thống kê và quản lý đúng đắn, kịp thời, kim ngạch 
nhập khẩu gạo tăng vọt, có thể tác động tới sản xuất trong nước và gián tiếp tác động tới 
an ninh lương thực.

 Bộ Công thương nhấn mạnh tầm quan trọng của ban hành các chính sách quản lý nhập 
khẩu gạo theo các tiêu chí: lượng, giá trị, chủng loại, thị trường, các nhà nhập khẩu, các 
cửa khẩu chỉ định nhập khẩu, giúp các cơ quan quản lý nhà nước chủ động và nhanh 
chóng điều tiết, quản lý các hoạt động nhập khẩu gạo trong mỗi giai đoạn. 

Trong dự thảo điều chỉnh luật, Bộ cũng đề xuất phạt nặng các thương nhân gạo không có 
báo cáo quý, năm về xuất khẩu và tồn kho theo yêu cầu do trong 3 năm qua, nhiều nhà 
xuất khẩu gạo đã không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về các hợp đồng xuất khẩu, 
các báo cáo tồn kho theo quý và theo năm. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho quản lý 
xuất khẩu gạo từ phía nhà nước.

Tuy nhiên theo VCCI, dự thảo này không đề ra tiêu chí rõ ràng để đánh giá tác động của 
nhập khẩu gạo lên sản xuất nội địa và không cụ thể hóa các biện pháp được triển khai. 
Áp dụng các chính sách hạn chế nhập khẩu có thể tác động lên các nhà sản xuất nội địa 
khác, làm tăng chi phí sản xuất, dẫn tới thiếu đầu vào sản xuất và giảm khả năng cạnh 
tranh của hàng hóa Việt Nam.

Cơ quan này cũng cho rằng nếu áp dụng các chính sách quản lý nhập khẩu thì nên cân 
nhắc tới nhu cầu sử dụng nguyên liệu thô để sản xuất trong một bộ phận doanh nghiệp.

Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu gần 1 triệu tấn gạo từ nhiều nước khác nhau. Trong đó, 
72% nguồn cung tới từ Ấn Độ, chủ yếu sử dụng để sản xuất bún, miến phở, các loại 
bánh, TACN, bia và rượu.

1. Chính sách tại Việt Nam

Indonesia: Theo The Jakarta Post, Cơ quan chịu trách nhiệm thu mua thực 
phẩm Indonesia Bulog đã thu xếp nhập khẩu 200.000 tấn gạo trong tháng 
12/2022 và có thể tiến hành nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo trong những 

tháng đầu năm 2023 do tồn kho gạo của nước này ở mức thấp, theo một nhà chức trách 
cho hay. Các nhà chức trách Indonesia đã ủy quyền cho Bulog nhập khẩu 500.000 tấn gạo 
nhằm đảm bảo dự trữ ở mức 1,2 triệu tấn.

Chính phủ kỳ vọng thu mua ở mức tối đa sản lượng nội địa nhưng vụ thu hoạch mùa chính 
đã kết thúc. “Chúng tôi đã ký hợp đồng giao 200.000 tấn gạo trong tháng cuối năm và 



phần còn lại của hạn ngạch nhập khẩu sẽ được mua trước khi mùa thu hoạch vụ tới nếu 
tồn kho nội địa không đủ”, theo thư ký Bulog Awaludin Iqbal cho hay.

Tính tới ngày 14/12/2022, tồn kho gạo Bulog chỉ còn 448.000 tấn, ông Iqbal cho hay, giảm 
từ mức 590.000 tấn tính tới ngày 22/11. Cơ quan Thực phẩm Quốc gia cảnh báo tồn kho 
gạo của Bulog có thể giảm xuống mức nguy hiểm 342.000 tấn vào cuối năm nếu không có 
nguồn cung mới. Bulog giúp chính phủ bình ổn giá gạo thông qua bán gạo từ kho dự trữ 
với giá rẻ hơn, ngay cả trong thời điểm giá gạo trên thị trường tăng vọt. 

Các nhà chức trách Indonesia đang tìm mọi nguồn cung có thể để tích trữ đủ thực phẩm 
thiết yếu, đảm bảo bình ổn giá trong giai đoạn rủi ro lạm phát cao. Lạm phát của nước này 
vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương trong 6 tháng liên tiếp tính tới tháng 11 
giữa bối cảnh giá thực phẩm, gồm gạo, tăng vọt.

Trong khi đó, các vấn đề logistics có thể làm trật bánh hoạt động nhập khẩu gạo của 
Bulog. Bayu Krisnamurthi, thành viên hội đồng tư vấn của Hiệp hội Chuyên gia Nông 
nghiệp (Perhepi), cho biết một số khía cạnh kỹ thuật phải đảm bảo để nhập khẩu gạo, bao 
gồm lượng và thời điểm. “Lên lịch trình nhập khẩu là khía cạnh quan trọng nhất do liên 
quan tới vận chuyển, bốc dỡ hàng và thời gian tới cảng. Tìm đơn vị vận chuyển vào thời 
điểm cuối năm trong khi những gián đoạn về logistics vẫn chưa hoàn toàn được khắc 
phục, có thể sẽ khó khăn”. 

Ông cho rằng 500.00 tấn gạo là một lượng lớn để vận chuyển bằng tàu – thường có công 
suất 5.000 – 10.000 tấn. Do đó, hoạt động giao hàng cần phải được lên lịch trình dựa trên 
lượng hàng được vận chuyển mỗi chuyến.

Trung Quốc: Liên doanh mới do công ty kinh doanh ngũ cốc thuộc sở hữu 
nhà nước của Trung Quốc COFCO thành lập với công ty dự trữ nhà nước 
Sinograin để  quản lý lượng dự trữ ngũ cốc khổng lồ của nước này sẽ đi vào 
hoạt động vào tháng tới, Reuters đưa tin.

COFCO đã thành lập liên doanh mới "The China Enterprise United Grain Reserve Co Ltd" 
vào tháng 9 năm 2022 như một phần trong nỗ lực nâng cao hiệu quả dự trữ ngũ cốc và 
đảm bảo an ninh lương thực.

Trung Quốc mua ngũ cốc từ các thị trường địa phương nội địa cũng như toàn cầu và dự 
trữ chúng để đảm bảo cung cấp đủ lương thực trong nước.

Philippines: Chính phủ Philippines đã quyết định tiếp tục áp dụng mức thuế 
suất thấp đối với gạo nhập khẩu cho đến cuối năm sau như một phần trong nỗ 
lực kiềm chế lạm phát, Reuters đưa tin.

Các mức thuế sửa đổi được phê duyệt vào năm 2021 sẽ hết hạn vào cuối năm nay, do tỷ 
lệ lạm phát cao, chính phủ đã quyết định gia hạn mức thuế thấp cho đến ngày 31/12/2023.

Vào tháng 11 năm 2022, tỷ lệ lạm phát đạt mức cao 8%, so với mục tiêu của Ngân hàng 
Trung ương là 2 – 4% cho năm nay và trung hạn. Văn phòng Thư ký báo chí cho biết thuế 
suất đối với gạo nhập khẩu sẽ vẫn ở mức 35%.



Kenya: Chính phủ Kenya đã miễn thuế nhập khẩu gạo và ngô (bắp) trong 6 
tháng từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023 như một phần trong nỗ lực giải quyết 
tình trạng thiếu ngũ cốc và ngăn chặn khủng hoảng lương thực.

Giá gạo và bột mì tăng mạnh trong những tháng gần đây do sản lượng thấp sau hạn hán 
kéo dài và chi phí đầu vào tăng cao.

Bộ Nông nghiệp đã thông báo các thương nhân sẽ được phép nhập khẩu miễn thuế tới 
600.000 tấn gạo xay xát và 900.000 tấn ngô (bắp) trắng từ tháng 2 đến tháng 8/2023.

“Việc này sẽ giúp đất nước có đủ lượng dự trữ cho đến vụ thu hoạch tiếp theo từ tháng 7 
đến tháng 8/2023. Việc miễn thuế sẽ áp dụng đối với ngô (bắp) trắng và gạo xay xát nhập 
khẩu vào nước này trước ngày 6/8/2023 bởi các nhà xay xát và thương nhân.” Cục Phát 
triển Cây trồng Nhà nước đã được trích dẫn



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 năm 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.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 11/2022 (Trang 9)
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