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TÓM TẮT THÁNG 1/2023 

 

 

Trong tháng 1, theo số liệu từ các tổ chức thế giới cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu 

đều giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá gạo FAO tháng 1 bất ngờ tăng mạnh lên 126,4 điểm, tăng 6,2% so với tháng 
12/2022 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2011. 

Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 400.000 tấn với giá trị 203 triệu 

USD, giảm lần lượt 20,9% và 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ giảm về sản lượng, 
giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng quay đầu và thấp hơn so với hàng Thái Lan 50 

USD/tấn. 

Tại thị trường trong nước, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL diễn biến tăng trong tháng 1/2023, mức 

tăng tùy thuộc vào nhu cầu đối với từng chủng loại lúa. 

Xuất khẩu gạo tháng 1 của Việt Nam ước đạt 400.000 tấn với giá trị 203 triệu USD, giảm lần 

lượt 20,9% và 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

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. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp diễn biến trái chiều. 
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PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 1/2023, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu 
tiếp tục giảm so với năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu trong tháng 1 năm 2023 
ước khoảng 42,91 triệu tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Hội đồng Ngũ cốc Quốc 

tế (IGC) cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu trong tháng 1 đạt 42,1 triệu tấn, giảm 2,3% 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 1 khoảng 42,6 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43,3 triệu tấn trong tháng 1 và giảm 
nhẹ với cùng kỳ 2022. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo ở mức 42,9 triệu tấn, giảm 0,6%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan: Theo Bangkok Post, Thái Lan đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu khoảng 7,5 triệu tấn gạo 
trong năm nay, thấp hơn so với mức gần 7,7 triệu tấn trong năm 2022.  

Ông Ronnarong Phoolpipat, Cục trưởng Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết 
nhu cầu toàn cầu đối với gạo Thái Lan vẫn mạnh trong năm nay. 

Bộ này dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu gạo thông qua các hoạt động khác nhau như Công 

ước Gạo Thái Lan, một diễn đàn quốc tế dành cho các bên liên quan đến gạo trong chuỗi giá trị, 
cũng như các chuyến thăm thương mại với các đối tác quan trọng như Việt Nam, Australia, Trung 

Quốc và Đức. 

Tuy nhiên, ông Ronnarong cảnh báo về sự biến động của đồng baht, lưu ý rằng việc đồng tiền này 

tăng giá có thể khiến gạo Thái Lan đắt hơn so với gạo của các đối thủ cạnh tranh. 

Năm 2022, Thái Lan đã xuất khẩu gần 7,7 triệu tấn gạo, vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn của Bộ Thương 
mại. Con số này tăng 22% về khối lượng so với năm 2021 và tăng hơn 25% về giá trị lên 138 tỷ baht. 

Giá trị xuất khẩu tính theo đồng USD tăng 14,6% so với một năm trước lên 3,97 tỷ USD. 

Năm ngoái, Thái Lan đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, quốc gia xuất 

khẩu gần 22 triệu tấn gạo. Đứng thứ ba là Việt Nam với hơn 6,3 triệu tấn. 

Iraq là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Thái Lan với 1,6 triệu tấn trong năm ngoái, tăng 458% so với 
năm trước đó. Đứng thứ hai là Nam Phi, nhập khẩu 775.000 tấn, giảm hơn 2%; tiếp theo là Trung 

Quốc với 750.000 tấn, tăng 18,8%; Mỹ 650.000 tấn, tăng 13,2% và Benin 321.000 tấn, giảm 15,3%. 

 

Ấn Độ: Theo số liệu của Tổng Công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 1/1/2023, tồn 

kho gạo cả nước đạt 44,44 triệu tấn, đã bao gồm 47,62 triệu tấn lúa quy gạo, tăng khoảng 
22% so với thời điểm 1/12/2022 và giảm khoảng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tồn 

kho ngũ cốc (bao gồm gạo, lúa mì và hạt thô) vào khoảng 61,73 triệu tấn, giảm khoảng 26,5% so với 
cùng kỳ 2022 và tăng khoảng 10,7% so với thời điểm 1/12/2022. Như vậy, tồn kho gạo và ngũ cốc cả 

nước hiện vẫn lần lượt trên mức 7,6 triệu tấn quy định (gồm 5,61 triệu tấn dự trữ lưu thông và 2 triệu 
tấn dự trữ chiến lược) và 21,41 triệu tấn quy định (gồm 16,41 triệu tấn dự trữ lưu thông và 5 triệu tấn 

dự trữ chiến lược) giai đoạn quý I/2023. 

 

Pakistan: Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 315.539 tấn gạo các 

loại trong tháng 12/2022, bao gồm 46.514 tấn gạo basmati và 269.025 tấn gạo non-
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basmati, giảm khoảng 36,41% so với tháng 11/2021 và 16,70% so với tháng 11/2022. Lũy kế xuất 
khẩu cả năm 2022 đạt 4,27 triệu tấn, tăng khoảng 9,21% so với năm 2021. 

 

Campuchia: Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) 

đặt mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào năm 2025. 
Trong đó, Campuchia chú trọng thị trường Trung Quốc với mục tiêu xuất khẩu hơn 400.000 tấn gạo 

trong năm 2023. 

Trong cuộc họp mới đây với Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak, Phó Chủ tịch CRF 

Chan Sokheang cho biết trong nhiệm kỳ thứ tư của mình, CRF sẽ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ sản 
xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh gạo có lãi, bền vững và thân thiện với môi 

trường. CRF hướng tới mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào 
năm 2025. 

Theo đó, bên cạnh việc duy trì giao thương với các thị trường mới như Mỹ, Canada, Trung Đông, 

Singapore, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Indonesia, cũng như quảng bá các thương hiệu gạo 
đã được đăng ký như gạo "Mlis Angkor" (gạo hương lài), nhãn hiệu gạo tập thể "SKO" và gạo loại gạo 

nếp Spey Mongkul "DSMK"..., CRF sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia để mở rộng thị 

trường sang Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xuất khẩu hơn 400.000 tấn vào năm 2023. 

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2023-2027, ngành hàng gạo Campuchia còn tới các thị trường xuất 
khẩu khác, nhất là Philippines, quốc gia vốn rất quan tâm đến nguồn gạo xuất khẩu từ Campuchia. 

Bộ trưởng Pan Sorasak khuyến khích CRF xúc tiến xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc theo 

nội dung ký kết trong Bản ghi nhớ thứ 6 giữa Bộ Thương mại Campuchia và Tập đoàn thực phẩm 
COFCO (Trung Quốc) với tổng số lượng đạt 400.000 tấn, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này 

đang đàm phán các thỏa thuận mới trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Campuchia 

- Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất. 

Theo hiệp định này, gạo được xác định là mặt hàng ưu tiên và dự kiến sẽ được mở rộng sang các thị 
trường tiềm năng mới ở Trung Đông. 

Năm 2022, Campuchia đạt doanh thu 414 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu gạo sang 59 quốc gia 

và vùng lãnh thổ với sản lượng đạt 637.004 tấn gạo trắng, tăng 3,2% so với hơn 617.000 tấn gạo xuất 
khẩu trong năm 2021. Trung Quốc hiện vẫn là nước nhập khẩu gạo hàng đầu của Campuchia. 
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b. Nhập 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 (Rupiah) 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. 

 

Bangladesh: Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, sau khi duy trì ổn định trong vài tháng 
qua, tính đến tuần kết thúc vào ngày 29/1/2022, giá gạo giảm nhẹ so với tuần trước. 
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Giá bán lẻ gạo thô giảm khoảng 4% xuống 50 Tk/kg (khoảng 480 USD/tấn) so với mức 52 Tk/kg 
(khoảng 500 USD/tấn) của tuần trước. Giá gạo chất lượng cao vẫn ổn định ở mức 75 Tk (khoảng 710 

USD/tấn) và giá gạo chất lượng trung bình giảm khoảng 4% xuống 58 Tk/kg (khoảng 550 USD/tấn) 
so với mức 60 Tk/kg của tuần trước ( khoảng 570 USD/tấn). 

Dự trữ gạo giảm kể từ tháng 9/2022 nhưng bắt đầu tăng trở lại kể từ ngày 20/12/2022. Tính đến 

tuần kết thúc vào ngày 30/1/2023, dự trữ gạo tại các vựa gạo ở mức 1,6 triệu tấn, tăng khoảng 5% so 
với ngày 17/1/2023. 

Dự trữ tăng là do chương trình thu mua gạo vụ Aman của chính phủ đang diễn ra cho các vựa lúa 

công, bắt đầu vào ngày 10/11/2022. 

Chính phủ cũng đang nhập khẩu gạo từ các nước láng giềng theo các thỏa thuận giữa chính phủ với 

chính phủ. 

 

Trung Quốc: Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, thị trường gạo Japonica của Trung 

Quốc hầu như không có biến động trong những tuần gần đây trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ 
Giáng sinh, Năm mới và trước Tết Nguyên đán vào cuối tháng Giêng. 

Xuất khẩu gạo của Trung Quốc trong tháng 11 đạt tổng cộng 240.000 tấn, tăng 50% so với năm 

trước và 26% so với tháng trước, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan nước này. Trong khi đó, nhập 
khẩu trong tháng 11 đạt tổng cộng 330.000 tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái và 18% so với 

tháng trước. Trong khi xuất khẩu bao gồm gạo Japonica, nhập khẩu của Trung Quốc hầu như chỉ 
bao gồm gạo Indica. 

Tuy nhiên, số liệu xuất khẩu mạnh trong tháng 11 lại cho thấy xu hướng xuất khẩu thấp hơn trong 
những tháng gần đây và lo ngại về xuất khẩu vào năm 2023. Xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 

2022 ước tính đạt 2,04 triệu tấn, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các nguồn tin 
vẫn chưa thể xác nhận khối lượng mà chính phủ Trung Quốc cho phép xuất khẩu năm 2023 trong 

bối cảnh lo ngại rằng khối lượng có thể bị hạn chế hơn nữa trong bối cảnh mùa màng thất bát vào 
năm 2022. 

Trong tháng thứ ba liên tiếp, Trung tâm Thương mại Ngũ cốc Quốc gia của Trung Quốc không tổ 

chức đấu giá lúa vụ cũ, ngay cả đối với lúa Japonica. Việc thiếu doanh số bán hàng trong bối cảnh 
mùa thu hoạch cao điểm của Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 

3 năm 2022, các cuộc đấu giá kết thúc vào tháng 10 và tiếp tục vào tháng 3. 

Do Tết Nguyên đán sẽ được tổ chức trong những ngày tới, nên sẽ không có nhiều hoạt động được 

ghi nhận cho đến đầu tháng 2.  
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Bên cạnh đó, theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng 1, xuất khẩu gạo sang thị trường Trung 
Quốc đạt 47.424 tấn, tương đương hơn 28 triệu USD, giảm 18% về lượng và giảm 6% về giá trị so với 

tháng 1/2022. 

Trước đó năm 2022, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đạt gần 851.000 tấn, tương đương 432 triệu 
USD, giảm 20% về lượng và giảm 17% về giá trị so với năm 2021. 

Một trong những nguyên nhân được các doanh nghiệp phản ánh là sự thay đổi các điều kiện về an 

toàn thực phẩm cũng như đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc theo Lệnh 
248, 249. 

 

Hàn Quốc: Mức tiêu thụ gạo trung bình hàng năm trên đầu người của Hàn Quốc vào năm 
2022 được ghi nhận là 56,7 kg, giảm khoảng 0,4% so với năm trước do những thay đổi trong 

chế độ ăn uống và thói quen ăn uống, trích dẫn dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổng hợp. 

Đây được cho là mức thấp nhất kể từ khi Chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1962. 

Tiêu thụ gạo của Hàn Quốc đã giảm dần kể từ năm 1980 khi mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người 

hàng năm tại thời điểm trước đó ở mức 132 kg. 

Theo dữ liệu, con số tiêu thụ năm 2022 chỉ bằng một nửa so với 112,9 kg được báo cáo cách đây 30 

năm. 

Theo Bộ Nông nghiệp, tốc độ giảm so với cùng kỳ năm ngoái đã chậm lại từ mức giảm 3% vào năm 
2019 xuống còn 2,5% vào năm 2020 và 1,4% vào năm 2021 do nhu cầu về bữa ăn gia đình tăng lên 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19. cũng như sự gia tăng số lượng hộ gia đình độc thân. 

 

Cuba: Mới đây, FAO dự báo sản lượng lúa năm 2022 của Cuba là 210.000 tấn, giảm khoảng 

7% so với ước tính 226.000 tấn năm 2021 và giảm so với mức trung bình 5 năm là 357.000 
tấn. 

Cuba hiện đang tiến hành gieo trồng vụ lúa đầu tiên của năm 2023, chiếm khoảng 1/3 sản lượng 

hàng năm. Diện tích trồng trọt được dự báo sẽ giảm năm thứ tư liên tiếp và duy trì ở mức dưới trung 
bình do thiếu vật tư nông nghiệp kéo dài. Lượng gieo sạ thấp còn do hệ thống thủy lợi bị thiệt hại do 

cơn bão Ian hồi tháng 9/2022. 

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết thuận lợi trong quý cuối năm 2022 đã giúp ích cho tăng trưởng. FAO dự 

báo tổng nhập khẩu ngũ cốc của Cuba (bao gồm cả gạo đã xay xát) trong năm 2022/23 (tính từ 
tháng 7/tháng 6) ở mức dưới trung bình là 1,6 triệu tấn, do dân số giảm kể từ năm 2019 và sản lượng 

chăn nuôi thấp. Do năm 2021-2022, giá ngũ cốc quốc tế cao đã làm giảm khả năng nhập khẩu của 
quốc gia này. 
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3. Diễn biến giá 

Trong tháng 1, chỉ số giá gạo FAO đạt 126,4 điểm, tăng 6,2% so với tháng 12/2022 và đạt mức cao 

nhất kể từ tháng 11/2011.  

 

 

Hiện giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 395 – 402 USD/tấn trong tuần này, tăng từ 
mức 393 – 398 USD/tấn trong tuần trước. 

Giá gạo Thái Lan 5% tấm được chào bán ở mức 480 – 490 USD/tấn, giảm từ 495 USD/tấn trong tuần 

trước. 

Giá gạo tại Ấn Độ đang tăng lên nhưng người mua vẫn đang mua hàng cho các lô hàng tháng 3 và 

tháng 4, một đại lý có trụ sở tại Mumbai cho biết. 

Một thương nhân tại Bangkok cho biết mặc dù giá yếu do tỷ giá hối đoái nhưng nhu cầu vẫn yếu do 
các nhà xuất khẩu thấy giá hiện tại là cao. Một người khác cho biết giá có thể thay đổi khi các nguồn 

cung mới vào thị trường trong đầu tháng 3/2023. 

Chi phí vận chuyển cao cũng góp phần giảm nguồn cung và tăng giá gạo. Tại Việt Nam, giá gạo 5% 

tấm được chào bán ở mức 455-460 USD/tấn, tăng từ mức 445-450 USD/tấn một tuần trước. Các 
thương lái đang nối lại hoạt động mua gạo từ nông dân để chuẩn bị cho các hợp đồng mới sau kỳ 

nghỉ lễ, một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. 

Biểu đồ 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 1/2023 (Nguồn: FAO). 
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Dữ liệu hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1/2023 đã giảm 17,3% so với 
tháng 12/2022 xuống còn 359.310 tấn. Nguồn cung vẫn ở mức thấp do vụ thu hoạch đông xuân sẽ 

không đạt đỉnh cho đến tháng sau, một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết. 

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn tăng cao bất chấp một vụ mùa bội thu. Chính phủ cũng 
đang nhập khẩu gạo trong khi các nhà nhập khẩu tư nhân đã được cấp phép nhập khẩu.
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến ngày 15/1/2023, cả nước gieo cấy được 1.882,1 nghìn 

ha lúa đông xuân, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 105,1 
nghìn ha, bằng 79,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.777 nghìn ha, bằng 101,4%, riêng vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đạt 1.434,9 nghìn ha, bằng 99,8%. 

Còn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến cuối tháng 1, cả nước đã gieo 

cấy được 1,93 triệu ha lúa Đông Xuân; trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy đạt 107.00 nghìn 
ha, giảm 10,1%; các địa phương phía Nam gieo cấy đạt 1,819 triệu ha, tăng 1,4%. Tại một số tỉnh 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch khoảng 68,3 nghìn ha, tăng 2,1% cùng kỳ; sản 
lượng thu hoạch đạt 423,1 nghìn tấn, tăng 3,5%. 

 

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 thứ 1 tháng 2 năm 2023: 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 19.996 ha (giảm 1.926 ha so với kỳ trước, giảm 2.184 ha so với 

cùng kỳ năm trước),  nhiễm nặng 03 ha, phòng trừ trong kỳ 16.486 ha. 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 8.064 ha (giảm 63 ha so với kỳ trước, tăng 2.051 ha so với 

cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 3.116 ha. 
- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.261 ha (tăng 761 ha so với kỳ trước, giảm 673 ha so với 

cùng kỳ năm trước); phòng trừ trong kỳ 1.548 ha. 

- Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 6.178 ha (tăng 3.318 ha so với kỳ trước, tăng 3.162 ha so với 
cùng kỳ năm trước); phòng trừ trong kỳ 2.461 ha. 
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2. Tiêu thụ 

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), không chỉ giảm về sản lượng, giá 

gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng quay đầu và thấp hơn so với hàng Thái Lan 50 USD một tấn. 

Nói về nguyên nhân giá gạo giảm, Bộ NN&PTNT cho rằng do nhu cầu tiêu thụ trên thế giới giảm. 
Trong khi đó lượng tồn kho ở nhiều nước còn cao. Báo cáo tháng 1 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

cũng dự báo, nhu cầu gạo năm nay chỉ đạt khoảng 54,4 triệu tấn, giảm 4% so với kỷ lục năm ngoái và 
lần đầu tiên giảm kể từ năm 2019. 

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 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. 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng đầu tiên của năm 2023, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã chạm mức cao nhất trong 
gần hai năm nhờ đồng baht tăng giá và sức mua mạnh mẽ trên thị trường. Giá gạo tiêu chuẩn 5% 

tấm của Thái Lan tính đến cuối tháng 1/2023 ở mức 500 USD/tấn, tăng 35 USD so với 452 – 465 
USD/tấn đầu tháng. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2021. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu 5% 

tấm của Việt Nam chỉ dao động từ 450 – 473 USD/tấn. 

Tại thị trường trong nước, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL diễn biến tăng trong tháng 1/2023, với mức tăng 
tùy thuộc vào nhu cầu đối với từng chủng loại lúa. 

Cụ thể, tại An Giang, lúa thường IR50404 ở mức 6.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với thời điểm 
cuối tháng 12/2022; lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 6.400 đồng/kg, ổn định so với tháng trước. 

Tại Kiên Giang, lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg, từ 6.800 – 7.000 đồng/kg lên 7.000 – 7.300 

đồng/kg; lúa Đài thơm 8 tăng 300 đồng/kg, từ 7.000 – 7.200 đồng/kg lên 7.200 – 7.500 đồng/kg. Tại 
Vĩnh Long, lúa IR50404 vụ Đông Xuân sớm tăng mạnh từ 6.300 đồng/kg lên 7.300 đồng/kg. 

Tại các tỉnh miền Nam, 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 TPHCM 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 TPHCM có giá 14.000 đồng/kg và 20.000 đồng/kg. 
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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 Bắc thơm 

tăng 500 đồng/kg lên 15.500 đồng/kg; trong khi gạo Tạp giao đứng ở mức 12.000 đồng/kg, thóc vẫn 
giữ mức 7.500 đồng/kg. 
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PHẦN III: 

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.  

Trong khi đó USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm 2023 tăng 0,6 triệu tấn so với dự báo 

trước, đạt 54,4 triệu tấn, song vẫn thấp hơn gần 4% so với kỷ lục của năm trước và là lần giảm đầu 

tiên kể từ năm 2019. 

 

Xuất khẩu dự báo giảm 

So với năm 2022, xuất khẩu năm 2023 dự báo sẽ giảm đồng loạt ở Argentina, Brazil, Campuchia, 
Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Pakistan, Paraguay, Nga, Senegal, Tanzania, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Uruguay và Mỹ. Xuất khẩu của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm 1,3 triệu tấn và của Pakistan giảm 

0,80 triệu tấn, chủ yếu do sản lượng giảm. Xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ giảm 10.000 tấn xuống 2,15 
triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 1992. 

Ngược lại, Australia, Myanmar và Thái Lan dự kiến sẽ tăng xuất khẩu gạo trong năm 2023. Xuất khẩu 

của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 0,6 triệu tấn lên 8,5 triệu - mức cao nhất kể từ năm 2018, chủ yếu là do 
Ấn Độ và Pakistan giảm xuất khẩu. 

 

Nhập khẩu dự báo giảm 

Dự báo nhập khẩu gạo trong năm 2023 so với 2022 sẽ giảm ở Angola, Australia, Bangladesh, Benin, 
Campuchia, Canada, Trung Quốc, Costa Rica, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Guinea, Iraq, Kenya, Hàn Quốc, 

Madagascar, Mali, Nigeria, Philippines, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan 
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và Việt Nam. Ngược lại, nhập khẩu dự báo sẽ tăng ở Afghanistan, Congo (Kinshasa), Cuba, Ecuador, 
Liên minh châu Âu, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Libya, 

Mexico, Nepal, Niger, Oman, Panama, Peru, Nga, Nam Phi, Thụy Sĩ, Syria, Tanzania, Thái Lan, 
Ukraine, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Mỹ, và Venezuela. Nhập khẩu 

của Mỹ và Liên minh châu Âu dự kiến sẽ cao kỷ lục. 

Tại Pakistan, thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng hơn so với ước tính ban đầu. Theo đánh giá sơ bộ, sản 
lượng lúa Pakistan niên vụ 2022-2023 sẽ giảm xuống 6 triệu tấn, thấp nhất kể từ vụ 2012-2013. 

Nguyên nhân chủ yếu do nước đọng kéo dài ở nhiều địa điểm khiến năng suất lúa giảm nhiều hơn so 
với dự đoán ban đầu. Chính phủ sẽ công bố thống kê chính thức về mức độ thiệt hại vào cuối tháng 

Hai. 

Về xuất khẩu của Mỹ, do dự báo sản lượng trong nước giảm, xuất khẩu gạo niên vụ 202-20/23 dự 

báo giảm xuống còn 3,6 triệu tấn. Thiệt hại do lũ lụt đối với cơ sở hạ tầng và giá cước vận chuyển 
tăng lên kết hợp với nguồn cung gạo trong nước thấp hơn đang dẫn đến giá xuất khẩu tăng và làm 

giảm triển vọng xuất khẩu gạo của Mỹ, với lượng xuất khẩu trong niên vụ 2021-2022 ước tính không 
thay đổi so với năm trước, ở mức 4,5 triệu tấn.
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PHẦN IV: 

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. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp diễn 

biến trái chiều. 

 

Mới đây, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 

quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 3.061 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ, lãi trước 
thuế 272,7 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Luỹ năm 2022, LTG lãi trước thuế đạt 558 

tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021, và cũng là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của 
doanh nghiệp. Lãi sau thuế đạt 412,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch 400 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường 

niên thông qua. 

 

Ngoài ra, CTCP Tập đoàn PAN (Mã: PAN) trong quý IV/2022 ghi nhận kết quả 

tích cực với doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 
2022. Tuy nhiên lãi sau thuế đạt gần 235 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của PAN đạt 13.600 tỷ đồng, tăng 48% với năm 2021; lợi 

nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, tăng 51% và lãi ròng đạt 363 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 
2021. 

Kết quả này cũng vượt kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông 

qua (755 tỷ lợi nhuận sau thuế và 355 tỷ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ). 

 

Trong khi đó, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) lại ghi nhận kết quả 

kém tích cực. Trong quý cuối cùng năm 2022, lợi nhuận sau thuế của TAR đạt gần 18 tỷ 
đồng, giảm 58,9% so với quý IV/2021 trong khi doanh thu tăng 35,2% so với cùng kỳ, đạt 

1.575,8 tỷ đồng. 



 

18 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 1/2023 

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của TAR đạt hơn 3.798 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ, đây 
cũng là mức doanh thu trong một năm cao nhất của TAR kể từ năm 2016, tuy nhiên lãi sau thuế 

giảm 27,5% so với năm 2021 về còn 70 tỷ đồng. 

Đầu năm 2022, TAR đặt mục tiêu sẽ mang 3.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 600 tỷ đồng lợi nhuận 
sau thuế, tăng gần gấp 6 lần so với kế hoạch năm 2021 (105 tỷ đồng). Tuy nhiên sau đó vào cuối 

tháng 6/2022, TAR đã điều chỉnh mục tiêu LNST xuống còn 110 tỷ đồng và giữ nguyên mục tiêu 
doanh thu 3.500 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này, TAR đã hoàn thành vượt 8,5% kế 

hoạch về doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành được 63,6% kế hoạch LNST được điều chỉnh và 
đương nhiên là cách rất xa mục tiêu lợi nhuận ban đầu. 

 

Trong khi đó, quý IV/2022, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Mã: 
AFX) ghi nhận doanh thu đạt 622,55 tỷ đồng, tăng 152,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận 

sau thuế ghi nhận 1,37 tỷ đồng, giảm 91,9% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế trong năm 2022, Afiex ghi nhận doanh thu đạt 1.612,06 tỷ đồng, tăng 110,5% so với cùng kỳ 
và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 28,52 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong năm 2022, Afiex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.194,48 tỷ đồng và lợi nhuận 
trước thuế 52,49 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 35,2 tỷ đồng, 

Công ty chỉ hoàn thành được 67,1% kế hoạch lợi nhuận năm. 

 

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã: AGM) cũng đã công bố Báo cáo tài chính quý 

IV, ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 362 tỷ đồng, giảm tới 77% so với cùng kỳ năm 
trước; lỗ sau thuế tới 104 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lãi 26 tỷ đồng.  

Doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, do doanh thu hợp nhất giảm nhưng các chi phí lại tăng vọt đã 

làm cho lợi nhuận sau thuế lỗ nặng tới như vậy. Được biết, đây là quý thứ 3 liên tiếp trong năm mà 
Công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm và đây cũng là mức lỗ kỷ lục từ khi Công ty cổ phần hóa 

tới nay. 

Lũy kế cả năm, Angimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.454 tỷ đồng (giảm 12% so với kết quả 

đạt được năm 2021). Lũy kế sau thuế lỗ tới 139 tỷ đồng so với năm 2021 báo lãi hơn 44 tỷ. 

Trong ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức hồi đầu năm 2022, AGM lên kế hoạch kinh doanh với doanh 
thu dự kiến là 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 70 tỷ đồng. Như vậy, AGM mới chỉ 

thực hiện được hơn 43% kế hoạch doanh thu nhưng gây lỗ đến 140 tỷ đồng. 
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PHẦN V: 

1. Chính sách tại Việt Nam 

Nâng cao giá trị cho gạo Việt 

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Đỗ Trần Hoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty 
Lương thực miền Bắc, cho biết hướng đến đáp ứng nhu cầu thị trường nhập khẩu, nhiều doanh 

nghiệp Việt Nam đã và đang đầu tư nhiều về máy móc, công nghệ để nâng cao công nghệ chế biến, 
đóng gói. Bởi xu hướng thế giới yêu cầu đóng gói các túi nhỏ (3 - 5 kg) để sau khi đơn vị nhập khẩu 

về chỉ việc đưa thẳng đến siêu thị bán. 

Về vấn đề giá gạo xuất khẩu, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Intimex Group ông Đỗ Hà Nam 

cho rằng mặt bằng chung chắc chắn sẽ tăng lên. Bởi nhu cầu tiêu dùng trên thế giới tiếp tục tăng do 
những bất ổn về kinh tế, chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết. Các quốc gia có nhu 

cầu dự trữ lương thực nhiều hơn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến nhiều nước. 

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng trên thế giới ngày càng tăng với các loại gạo thơm và chỉ Việt Nam 

có loại gạo này đã đẩy giá gạo này tăng cao. Chưa kể đến nhiều doanh nghiệp ký đơn hàng từ trước 
đó. Thời điểm này, bắt buộc họ phải giao hàng, khi thiếu hàng thì buộc họ phải đẩy giá thu mua lên. 

Theo ông Đỗ Hà Nam, trong bối cảnh tại Việt Nam đang giảm dần sản xuất các loại gạo thường, gạo 
trắng và tăng cường gạo thơm. Mặt khác, nhiều vùng trồng lúa đã chuyển sang trồng các loại cây 

khác có hiệu quả cao hơn. Việc này làm cho sản lượng lúa gạo xuất khẩu giảm. 

Một trong những yếu tố cũng sẽ tác động đến nguồn cung được ông Đỗ Hà Nam chỉ ra là mọi năm 
Việt Nam nhập khẩu gạo từ thị trường Ấn Độ khoảng gần 1 triệu tấn. Nhưng năm nay, thị trường này 

hạn chế xuất khẩu. Do đó, lượng gạo nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ là không có nên chúng ta có thể 
bị thiếu hụt 1 phần ở đây. 

Để nâng cao hiệu quả trong xuất khẩu gạo, ông Đỗ Trần Hoàn cho rằng Cục Trồng trọt cần cập nhật 

thông tin về mùa vụ, tình hình xuống giống và quan trọng là dự báo về sản lượng các loại gạo. Mỗi thị 

trường đều có những yêu cầu về chủng loại gạo khác nhau. Nếu nắm bắt được thông tin sản lượng 
gạo các loại trong nước sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động có phương án kinh doanh, ký kết các 

hợp đồng xuất khẩu.  
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Vụ Đông Xuân thường là vụ rất sôi động về sản xuất, xuất khẩu gạo của Việt Nam. Hiện các doanh 
nghiệp xuất khẩu gạo đang chuẩn bị kho, phương tiện, thiết bị chế biến, nguồn vốn để tổ chức thu 

mua vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, theo ông Hoàn, vụ Đông Xuân năm nay thu hoạch rộ chậm so với mọi 
năm. Cùng với đó, việc vay vốn ngân hàng hiện nay tương đối khó khăn, lãi suất cao cũng là rào cản 

đối với các doanh nghiệp. 

 

Doanh nghiệp Việt khó đăng ký xuất khẩu gạo sang Trung Quốc 

Theo báo Công Thương, trước việc các doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn trong quá trình đăng 
ký xuất khẩu gạo vào thị trường Trung Quốc, ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực 

vật, cho biết hiện nay Việt Nam và Trung Quốc đã ký Nghị định thư chính thức để xuất khẩu chính 
ngạch với gạo và cám từ năm 2016. 

Và trong phụ lục các doanh nghiệp được phép xuất khẩu thì có 22 doanh nghiệp được phép xuất 

khẩu chính thức.   

Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua, do sự thay đổi các điều kiện về an toàn thực phẩm cũng như 

đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc theo Lệnh 248, 249, hiện nay Cục Bảo vệ 
thực vật đã có hướng dẫn cho các doanh nghiệp để đăng ký theo các bước, trên cơ sở đó Việt Nam 

sẽ nộp hồ sơ để Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét, phê duyệt. 

Theo ông Đạt, trong thời gian qua, nhiều loại hồ sơ, nhiều sản phẩm của Việt Nam đang được phía 
bạn nỗ lực để phê duyệt. Cục Bảo vệ thực vật cũng đang phối hợp với Văn phòng SPS để thống kê, 

tổng kết các số liệu các doanh nghiệp có hồ sơ mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi 
cho phía Hải quan Trung Quốc để thúc đẩy họ phê duyệt các hồ sơ này. 

Để được chấp thuận xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ 
thông tin theo quy định, chứng minh đầy đủ thành phần hồ sơ liên quan đến công đoạn sản xuất 

ngoài đồng ruộng đến thu hoạch, sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm HACCP. 

Do vậy, trong quá trình thực hiện cần phải hoàn thiện hết các hồ sơ này cũng như gửi cho Cục Bảo vệ 
thực vật để Cục tiếp tục giới thiệu sang phía bạn. 

"Theo thông lệ, từ 2-3 tháng/lần, tùy từng nhóm mặt hàng, chúng tôi sẽ gửi các danh sách này cho 
phía bạn", ông Huỳnh Tấn Đạt nói. 

Cục Bảo vệ thực vât cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời 

gian tới sẽ chủ động phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại 
Trung Quốc để tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận, xử lý nhanh chóng và hiệu quả các hồ sơ đã phê 

duyệt.    
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Chia sẻ với báo Tiền Phong, ông Vũ Văn Đồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Đại 
Dương, cho hay, doanh nghiệp đang làm mọi thủ tục để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, trong 

đó có các mặt hàng thế mạnh như gạo, xoài, mít, thanh long… 

“Chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các tỉnh có vùng sản xuất để mở rộng vùng nguyên liệu xuất 
khẩu gạo. Hiện tại chúng tôi đã ký với đối tác nhập khẩu bên Trung Quốc, mong muốn nhận được sự 

tạo điều kiện giúp đỡ của các tỉnh, nếu có ngân hàng phối hợp thì càng thuận tiện”, ông Đồng chia sẻ. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng xuất khẩu trái cây và thủy sản với số lượng lớn sang thị trường 
Trung Quốc nên mong muốn lãnh đạo các bộ, ban ngành hai bên Việt Nam và Trung Quốc tạo điều 

kiện cho doah nghiệp xuất khẩu được nhanh gọn, đảm bảo tính pháp lý, đúng với yêu cầu của cả Việt 

Nam và Trung Quốc. 

 

2. Chính sách trên thế giới 

Iran: Theo maritimegateway.com, Tổng giám đốc Cục Thương mại của Bộ Nông nghiệp Iran 
cho biết Iran đã dỡ bỏ các hạn chế mà nước này áp đặt gần đây đối với nhập khẩu gạo. 

Đồng thời, ông cho biết thêm rằng đơn hàng đã được thông qua để nhập khẩu 100.000 tấn gạo trong 
24 giờ qua. 

Bình luận của ông được đưa ra sau khi người đứng đầu Hiệp hội các nhà nhập khẩu gạo Iran thông 

báo rằng gạo đã bị cấm nhập khẩu từ đầu tháng 11 và không loại gạo nào được thông quan. 

Ông Karim Akhavan-Akbari được cổng thông tin của Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông 

nghiệp Iran trích dẫn cho biết: “Các quan chức có trách nhiệm đã viện dẫn lý do 'cân bằng thương 
mại song phương' là lý do tại sao họ cấm nhập khẩu gạo từ các quốc gia mà chúng tôi thường mua 

ngũ cốc từ đó”. 

Trước đó đã có thông báo rằng chỉ có gạo Ấn Độ bị cấm nhập khẩu. 

Ông Akbari cho biết quyết định của chính phủ sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt trên thị trường nội địa, do 

sản xuất trong nước không thể đáp ứng nhu cầu gạo trong nước. 

“Từ đầu năm đến nay, gần 1,27 triệu tấn gạo đã được nhập khẩu. Nhu cầu nhập khẩu hàng năm của 
chúng ta vào khoảng 1,5 triệu tấn. Do đó, chúng tôi cần mua gần 250.000 tấn ngũ cốc vào cuối năm 

[cuối tháng 3],” ông nói. 

Ông lưu ý rằng lạm phát hàng năm đối với gạo chất lượng cao của Iran là 123,1%, đồng thời nói thêm 
rằng đối với gạo chất lượng cao của nước ngoài, tỷ lệ này là 45,9% trong tháng kết thúc vào ngày 21 

tháng 12. 
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“6 thập phân khối đầu tiên của đất nước tiêu thụ gạo nước ngoài nhập khẩu do giá cả hợp lý hơn. 
Lệnh cấm nhập khẩu có thể dẫn đến không chỉ thiếu gạo mà còn tăng giá. Ở nước ta, gạo là lương 

thực chủ yếu, đứng thứ hai sau lúa mì trong danh sách các loại ngũ cốc được tiêu thụ nhiều nhất. 

Do đó, biện pháp này có thể tác động đến một lượng lớn người dân, đặc biệt là những người có 
phương tiện khiêm tốn hơn,” ông nói. 

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Salar Saket, phó giám đốc Hiệp hội các nhà nhập khẩu gạo 

của Iran, lặp lại những lo ngại tương tự. “Gạo Ấn Độ chiếm tỷ trọng gạo nhập khẩu cao nhất do chất 
lượng cao và giá hợp lý. Người Iran thích gạo Ấn Độ hơn các loại gạo nước ngoài khác và các nhà 

nhập khẩu buôn bán các mặt hàng mà thị trường có nhu cầu. Gạo chúng tôi mua từ Ấn Độ đáp ứng 

nhu cầu của sáu nhóm thu nhập kém và cũng cân bằng giá gạo của Iran. Vì vậy, rõ ràng lệnh cấm 
nhập khẩu này có thể gây thiệt hại cho thị trường như thế nào,” ông nói. 

Tổng cộng 2,25 triệu tấn gạo đã được sản xuất tại Iran trong năm Iran vừa qua (22/3/2021-22/3), 

theo phó chủ tịch Liên đoàn Gạo Iran, Ahmad Eshraqi.Theo Alireza Mohajer, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp, tiêu thụ gạo ở Iran hiện ở mức 3 triệu tấn mỗi năm, khoảng 70% trong số đó được cung cấp 

thông qua sản xuất trong nước. 

Ấn Độ từ lâu đã là nước xuất khẩu gạo lớn của Iran. Các nhà xuất khẩu khác bao gồm Pakistan, UAE, 

Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Ba tỉnh phía bắc Gilan, Mazandaran và Golestan sản xuất là trung tâm 
sản xuất gạo của Iran. 

 

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. 
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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.
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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 1/2023” 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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Trịnh Huyền Trang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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