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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 

NHẤT 

CAO 

NHẤT 

BÌNH 

QUÂN 

So 

T7.20 

So 

T8.19 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 473 517 494 +21 +76 

 5% tấm 463 507 484 +21 +76 

 25% tấm 443 475 459 +13 +64 

 Hom Mali 92% 943 972 959 -21 -209 

 Gạo đồ 100% Stxd 478 522 497 +21 +80 

 A1 Super 410 422 416 +4 +37 

VIỆT NAM 5% tấm 468 497 485 +24 +118 

 25% tấm 450 472 462 +18 +119 

 Jasmine 573 597 590 +31 +68 

 100% tấm 388 407 402 +21 +85 

ẤN ĐỘ 5% tấm 368 382 375 -5 -1 

 25% tấm 338 352 347 -3 +1 

 Gạo đồ 5% Stxd 378 392 382 +3 +6 

 100% tấm Stxd 298 307 300 0 -15 

PAKISTAN 5% tấm 393 427 411 -16 +45 

 25% tấm 348 374 363 -9 +26 

 100% tấm Stxd 313 327 317 -8 +2 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 418 452 442 +8 N/A 

MỸ 4% tấm 593 647 603 -42 +93 

 15% tấm (Sacked) 573 592 578 -12 +58 

 Gạo đồ 4% tấm 603 642 613 +8 +73 

 Calrose 4%  903 960 917 -21 +92 

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÁC NƯỚC:  

(Nguồn TRT, đến 02/09/2020, ĐVT: triệu tấn) 

Nước  

xuất khẩu 

Lũy kế cùng kỳ Cả năm 

2019      2019      2020 +/- so 2019 

Ấn Độ 7,209 7,628 +5,82% 9,811 

Việt Nam 5,179 4,820 -6,92% 7,327 

Thái Lan 5,342 4,069 -23,83% 7,562 

Pakistan 2,667 2,337 -12,36% 3,984 

Mỹ 2,103 1,829 -13,01% 3,113 

Tổng cộng 22,498 20,683 -8,07% 32,038 

 



SỐ 2 - THÁNG 8/2020 

 

 

www.vietfood.org.vn  

-3-

III. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  

1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 

Cập nhật 
T07.2020 

Sản lượng 
2020/21 

(triệu tấn) 

So 
2019/20 

Thương 
mại 

2020/21 
(triệu tấn) 

So 
2019/20 

Tồn kho 
cuối kỳ 
2020/21 

(triệu tấn) 

So 
2019/220 

IGC 505,0 +1,61% 45,0 +7,14% 181,0 +2,26% 

USDA 500,0 +1,00% 44,3 +4,00% 185,2  +2,00% 

FAO 509,2 +1,68% 47,0 +6,09% 181,2 -0,55% 

2. Các thị trường chính:  

 Thái Lan, kết thúc tháng 8/2020 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
505 USD/tấn, tăng khoảng 40 USD/tấn so với tháng trước và tăng khoảng 
100 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 7/2020, Thái Lan xuất khẩu 
409.451 tấn gạo, giảm 25,5% so với tháng 7/2019. Lũy kế xuất khẩu gạo 7 
tháng đầu năm 2020 là 3,3 triệu tấn, giảm 14,4% so với cùng kỳ 2019. Mưa 
lớn hồi cuối tháng 8 vừa qua đã làm thiệt hại khoảng 2.400 ha lúa tại hai tỉnh 
Nan và Phrae thuộc phía Bắc nước này.  
 Ấn Độ, kết thúc tháng 8/2020 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
375 USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tháng trước và cùng kỳ năm 
ngoái. Tháng 5/2020, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt mức 1,136 triệu tấn, gồm 
452.917 tấn gạo basmati và 684.080 tấn gạo non-basmati.  
 Ấn Độ cũng đã điều chỉnh quy định đối với xuất khẩu gạo basmati và 
non-basmati sang các nước thành viên khối EU và các nước châu Âu khác. 
Theo quy định mới này, chính phủ Ấn Độ không yêu cầu chứng thư giám định 
bởi các bên giám định hàng hóa xuất khẩu đối với mặt hàng gạo xuất sang 
châu Âu cho đến ngày 1/1/2021.  
 Pakistan, kết thúc tháng 8/2020 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
415 USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tháng trước và tăng khoảng 50 
USD/tấn so cùng kỳ năm ngoái.  
 Mưa nhiều đang làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch vụ chính của 
nước này và gần như các thương nhân không thể giao hàng trong tháng 
9/2020 do nguồn lúa gạo hàng hóa không về kịp. Nếu giao chỉ với số lượng 
nhỏ và ẩm độ cũng như tỷ lệ bạc bụng đều ở mức cao. Ấm độ sẽ vào khoảng 
15-16%, vượt mức 14% tiêu chuẩn xuất khẩu. Tháng 7/2020, Pakistan đã 
xuất khẩu 266.206 tấn gạo, giảm khoảng 3,5% so với tháng 5/2020 và giảm 
27% so với cùng kỳ năm ngoái.      
 Miến Điện, kết thúc tháng 8/2020 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
450 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD/tấn so với tháng trước và tăng khoảng 95 
USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Miến Điện đã nâng giá lúa tối 
thiểu (giá sàn) trong nỗ lực bù đắp chi phí sản xuất gia tăng. Theo đó, mức 
giá mới được áp dụng trong niên vụ 2020/21 (1/10/2020 – 31/9/2021) vào 
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khoảng 180 USD/tấn, cao hơn so với mức 173 USD/tấn niên vụ 2018/19 và 
2019/20.   
 Trong 10 tháng đầu năm niên vụ 2019/20 (1/10/2019 – 31/9/2020) nước 
này đã xuất khẩu 2,25 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; gồm 1,4 
triệu tấn gạo và 839.956 tấn tấm.  
 Campuchia, xuất khẩu 28.413 tấn gạo trong tháng 7/2020, giảm 32% 
so với tháng 6/2020 và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 
xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 426.073 tấn, tăng 38% so với cùng kỳ 
2019. Nguồn cung này phải đối mặt với tình trạng hạn hán và cả lũ lụt trong 
năm nay do hiện tượng biến đổi khí hậu, đặc biệt giữa thời điểm tháng 5 – 
8/2020. Khoảng 30 – 40% sản lượng lúa vụ khô bị ảnh hưởng bởi hạn hán, 
thậm chí nông dân phải tiến hành gieo sạ lại trong khi khoảng 60% còn lại có 
mức năng suất rất thấp, chỉ khoảng 3 tấn/ha so với mức bình thường là 4 
tấn/ha. 
 Dự báo xuất khẩu gạo trong tháng 8 và 9/2020 sẽ sụt giảm lần lượt là 
30% và 20%. Liên đoàn gạo Campuchia đang tìm kiếm nguồn ngân sách hỗ 
trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ARDB) nhằm hỗ trợ 
cho việc mua vào lúa gạo vụ lúa bị thiệt hại đang thu hoạch này.        
  Bangladesh, lũ lụt đang làm ảnh hưởng đến vụ lúa Aman (tháng 5 – 
tháng 11) tại 35 quận nước này. Hiện đã có khoảng 71.000 ha lúa bị thiệt hại 
và khoảng 8.000 ha tại 33 quận bị ngập trong nước.  
 Philippines, đã nhập khẩu 1,47 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2020, 
giảm so với mức 1,49 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong đó riêng tháng 
7/2020, nước này chỉ nhập khẩu khoảng 61.175 tấn gạo, giảm khoảng 67% 
so với tháng 7/2019. Tính đến ngày 1/7/2020, tồn kho gạo cả nước vào 
khoảng 2,105 triệu tấn, giảm khoảng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 
giảm khoảng 12,2% so với thời điểm 1/6/2020. Vào trung tuần tháng 8/2020, 
giá lúa gạo nội địa Philippines tiếp tục giảm nhẹ với giá lúa tại ruộng thấp hơn 
cùng kỳ năm trước khoảng 4,1%.   
 Trung Quốc, tiếp tục duy trì mục tiêu sản lượng ngũ cốc (bao gồm gạo) 
năm 2020 ở mức 650 triệu tấn bất chấp những thiệt hại đối với ngành nông 
nghiệp do lũ lụt gây ra và vốn vẫn đang tiếp diễn. Thông tin từ Bộ Quản lý 
Khẩn cấp Trung Quốc cho biết chỉ có 5% diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng và 
chỉ 1% là bị thiệt hại hoàn toàn.  
 

Khối lượng lương thực  
dự trữ cung ứng 

ra thị trường 

Năm 2020 
(Tính đến cuối  
tháng 7/2020) 

 
Cả năm 2019 

Gạo 62,5 triệu tấn 12,6 triệu tấn 

Bắp 50 triệu tấn 22 triệu tấn 

Đậu nành 766 ngàn tấn 580 ngàn tấn 

  

Châu Phi, chính phủ Cameroon ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo sang 
Nigeria và Chad như một phần của nỗ lực đối phó với nạn buôn lậu gạo sang 
các nước láng giềng.  
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 Hiệp định khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi ký năm 2019 (dự 
kiến thực thi tháng 1/2021) được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hoạt động 
trao đổi nội khối nhờ việc giảm mạnh thuế quan, đặc biệt đối với giao thương 
hàng nông sản và thực phẩm, có thể tăng từ 20 đến 35%, bao gồm cả mặt 
hàng gạo. 
 Châu Âu đã nhập khẩu 1,601 triệu tấn gạo từ ngày 1/9/2019 đến ngày 
23/8/2020, tăng 13% so với cùng kỳ năm tài chính trước.  
 Trung Đông, chính phủ Iran sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu gạo tạm 
thời kể từ ngày 22/9/2020. Bộ Thương mại Iraq sẽ nhập khẩu gạo từ Mỹ theo 
một thỏa thuận mới được ký kết và lượng gạo nhập khẩu này nhằm tăng 
cường nguồn cung cho chương trình thực phẩm quốc gia của nước này.    

3. Thông tin thầu: 

 Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông – Thủy sản Hàn 
Quốc (KAFTC) nhập khẩu 60.556 tấn gạo hạt dài non-glutinous thông qua đợt 
thầu mở ngày 31/8/2020. 
 Đài Loan, hoàn tất đợt thầu Mua và Bán Đồng thời (SBS) mở ngày 
21/7/2020 với 18.500 tấn gạo Mỹ từ 9 nhà cung cấp. Đợt thầu này được mở 
lần đầu vào hôm 10/3/2020 nhưng không thành công do giá chào vượt ngân 
sách và lần thứ hai vào ngày 23/3/2020 cũng không thành công do dịch bệnh 
Covid-19 làm gián đoạn.    
 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: (Nguồn: www.xe.com) 

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,84 7,00 6,94

Euro (USD/Euro) 1,17 1,20 1,18

Rupiah Indonesia (IDR) 14.577,46 14.845,40 14.707,64

Rupee Ấn Độ (INR) 73,32 75,06 74,67

Yen Nhật Bản (JPY) 105,41 106,84 106,05

Philippines Peso (PHP) 48,46 49,11 48,78

Pakistan Rupees (PKR) 165,32 168,60 168,00

Baht Thái Lan (THB) 31,01 31,56 31,21

Vietnamese Dong (VND) 23.042,68 23.343,00 23.196,21

 

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 
 

I. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 

1. Kết quả xuất khẩu:  
Theo số liệu tổng hợp, xuất khẩu tháng 8 năm 2020 đạt 605.566 tấn, trị 

giá 304,327 triệu USD so với cùng kỳ tăng 0,69% về số lượng và tăng 13,01% 

về trị giá. Lũy kế xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 31/08/2020 đạt 4,606 triệu 
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tấn, trị giá 2,253 tỷ USD so với cùng kỳ về số lượng tăng 0,57% và về trị giá 

tăng 13,08 %.  
 

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 8 tháng/2020: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 

Angieri 334 224.725 0,01% 

Angola 3.112 1.481.130 0,07% 

Saudi Arabia 24.340 14.194.695 0,53% 

Australia 18.626 11.699.477 0,40% 

Polan 5.895 2.997.687 0,13% 

Bangladesh 561 288.749 0,01% 

Belgium 385 240.302 0,01% 

I’vory Coast 343.631 156.276.542 7,46% 

Brunei 321 136.104 0,01% 

Chile 1.568 722.788 0,03% 
Taiwan 14.561 8.117.717 0,32% 

Ghana 359.309 187.686.876 7,80% 

Netherlands 5.510 2.820.104 0,12% 

Hongkong 54.985 30.683.353 1,19% 

Indonesia 64.943 36.212.937 1,41% 

Iraq 90.000 47.610.003 1,95% 

Malaysia 450.444 192.360.784 9,78% 

Mozambique 46.221 22.928.847 1,00% 

United States America 13.901 9.574.012 0,30% 

South Africa 4.400 2.382.816 0,10% 

Russia 7.517 3.227.816 0,16% 

French 2.557 1.514.663 0,06% 

Philippines 1.718.253 797.610.029 37,31% 

Senegal 42.061 14.980.503 0,91% 

Singapore 73.593 40.384.223 1,60% 

Tanzania 13.595 7.806.569 0,30% 

Spain 1.347 734.547 0,03% 

Tukey 533 319.581 0,01% 

United Arab Emirates 36.186 20.232.895 0,79% 

China 536.191 316.932.977 11,64% 

Ukraina 1.758 1.066.666 0,04% 

Các nước khác 669.143 319.702.869 14,53% 

TỔNG CỘNG 4.605.781 2.253.152.986 100,00% 

 



SỐ 2 - THÁNG 8/2020 

 

 

www.vietfood.org.vn  

-7-

2. Bảng tàu xếp hàng: 

Từ ngày 01/08 – 31/08/2020, có 34 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 293.550 tấn gạo các loại (trong đó, 20 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

14 tàu cảng Mỹ Thới). 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 HTK Venus Mỹ Thới 01/08/20 4.200 Philippines 

2 Mỹ Thịnh HCM 01/08/20 12.500 Đông Timor 

3 Hoàng Phương Vigor HCM 04/08/20 4.900 Malaysia 

4 Quang Minh 18 HCM 04/08/20 4.000 Philippines 

5 Atalante HCM 05/08/20 15.700 Syria 

6 Kiến Hưng Mỹ Thới 06/08/20 2.700 Đông Timor 

7 Hòa Bình 54 Mỹ Thới 07/08/20 5.000 Philippines 

8 Quang Minh 5 Mỹ Thới 07/08/20 4.100 Philippines 

9 Celia HCM 08/08/20 31.000 Cuba 

10 Maritime Victory HCM 08/08/20 22.000 Châu Phi 

11 Giang Hải 09 Mỹ Thới 09/08/20 4.200 Đông Timor 

12 Hải Bình HCM 10/08/20 4.700 Philippines 

13 Hải Hà 58 HCM 10/08/20 3.800 Malaysia 

14 Hòa Bình 45 Mỹ Thới 10/08/20 4.000 Philippines 

15 An Bình 18 HCM 14/08/20 3.800 Malaysia 

16 Giang Hải Mỹ Thới 14/08/20 4.200 Philippines 

17 Hải Bình 16 HCM 14/08/20 3.950 Philippines 

18 Mekong Mỹ Thới 14/08/20 4.150 Đông Timor 

19 STC Harmony Mỹ Thới 14/08/20 4.700 Hàn Quốc 

20 Vinh 02 HCM 14/08/20 4.000 Malaysia 

21 HTK Unity HCM 15/08/20 2.750 Philippines 

22 Sea Dragon 9999 HCM 19/08/20 4.900 Malaysia 

23 Quang Minh Mỹ Thới 21/08/20 4.100 Philippines 

24 Quang Minh 6 Mỹ Thới 21/08/20 4.000 Philippines 

25 Quang Minh 9 Mỹ Thới 21/08/20 4.200 Philippines 

26 Royal 27 HCM 21/08/20 11.500 Đông Timor 

27 Giang Hải 09 Mỹ Thới 25/08/20 3.900 Đông Timor 

28 Hoàng Phương Vigor HCM 25/08/20 3.950 Malaysia 

29 Vosco Sky HCM 26/08/20 44.000 Châu Phi 

30 Lady Margaret HCM 27/08/20 25.000 Châu Phi 

31 T-Phia Mỹ Thới 28/08/20 2.300 Philippines 

32 An Thịnh Phú 08 HCM 29/08/20 6.400 Malaysia 

33 Vinh 02 HCM 29/08/20 3.950 Malaysia 

34 Golden Eagle HCM 31/08/20 25.000 Cuba 

Tổng  293.550   
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II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

1. Tiến độ sản xuất: 

Theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, 
thành phố vùng ĐBSCL: 

* Từ ngày 01/08 đến 31/08/2020: 
- Vụ Hè Thu 2020, thu hoạch được 170 ngàn ha với năng suất khoảng 

5,8 tấn/ha;  
- Vụ Thu Đông 2020, xuống giống được 119 ngàn ha/800 ngàn ha diện 

tích kế hoạch. 
* Tính đến ngày 31/08/2020: 
- Vụ Hè Thu 2020 đã xuống giống được 1,525 triệu ha/1,539 triệu ha 

diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 995 ngàn ha với năng suất khoảng 
5,79 tấn/ha;  

- Vụ Thu Đông 2020 đã xuống giống được 500 ngàn ha/800 ngàn ha 
diện tích kế hoạch.  

2. Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: 
 

Loại Hàng 
Giá  

cao nhất 
Giá  

thấp nhất 
Giá BQ 

So với 
T7/2020 

So với  
T8/2019 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài        6.150       5.650       5.921          +460         +903  

Lúa thường        6.050       5.050       5.698          +437      +1.317  
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 

Hạt dài       7.300       6.100       6.943          +551      +1.176  
Lúa thường        7.150      6.050       6.784          +563      +1.766  

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1        9.450       8.950       9.123         +734    +1.465  

Lứt loại 2        9.150       8.750       8.932          +890      +2.623  
Xát trắng loại 1      11.600    10.250    10.636          +798      +1.036  
Xát trắng loại 2      10.650    10.250     10.433          +843      +3.283  
Phụ Phẩm 

Tấm 1/2        8.750       7.850       8.340          +770      +2.184  
Tấm 2/3        8.250       6.800       7.678          +630      +1.950  
Tấm 3/4        7.250       6.750       7.025         +450      +1.469  
Cám xát       6.525       5.550       5.714          +146         +171  
Cám lau        6.525       5.550       5.711          +149         +165  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

Gạo trắng 5% tấm      11.300    10.500     10.777       +1.049     +3.359  

Gạo trắng 10% tấm      10.915     10.450     10.713       +1.062      +3.360  

Gạo trắng 15% tấm      10.900    10.150     1 0.476       +1.035      +3.266  

Gạo trắng 20% tấm      10.668    10.250     10.476       +1.053      +3.274  

Gạo trắng 25% tấm      10.800       9.784    10.169       +1.007  +3.147 
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C/ HẠT GẠO & MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam: OM 4900 
* Nguồn gốc:  
Giống lúa thuần OM4900 được công nhận giống chính thức năm 2009 

tại Quyết định số 198/QĐ-TT-CLT ngày 18/06/2009 và bảo hộ năm 

2010:VB44.VN.2010. OM4900 được lai tạo bởi PGS.TS. Nguyễn Thị Lang và 

GS.TS. Bùi Chí Bửu tại Bộ môn di truyền chọn giống thuộc Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long (VLĐBSCL) bằng phương pháp lai cổ truyền với giống 

bố Jasmine 85 và giống mẹ là C53 (Lemont). Trong quá trình chọn lọc các đời 

con lai có áp dụng kỹ thuật trợ giúp của dấu chuẩn phân tử (MAS = Marker 

Assisted Selection) từ năm 2002. Mục đích đặt ra là kết hợp các đặc điểm di 

truyền cho năng suất cao, mùi thơm và hàm lượng amylose thấp. 

 
Ảnh minh họa 

* Đặc điểm chính: 

- Là giống có khả năng thích nghi rộng, năng suất cao, ổn định, thích 

hợp canh tác trong cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu.  

- Thời gian sinh trưởng: Phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện canh tác 

cũng như mật độ giao sạ, thời gian sinh trưởng có thể tăng thêm 3 – 5 ngày: 

+ Vụ Hè Thu và Thu Đông: 90 – 95 ngày 

+ Vụ Đông Xuân: 90 – 100 ngày  

* Đặc tính nông học:  

- Thời gian sinh trưởng ngắn: 90 – 100 ngày  

- Chiều cao cây: 100 – 114cm  

- Số hạt chắc/bông: 156 hạt  

- Tỷ lệ lép: 13 – 14%  

- Trọng lượng 1000 hạt: 29 – 30 gram  

- Tiềm năng năng suất: 5 – 7 tấn/ha.  

* Phản ứng sâu bệnh:  
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- Chống chịu khá tốt với bệnh đạo ôn, rầy nâu và bạc lá. 

- Cây hơi cứng, ít đổ ngã, thích hợp với vùng đất phèn, phèn mặn, phù sa. 

* Phẩm chất hạt: 
 

 
Ảnh minh họa 

 

Kích thước hạt lúa 7,0 – 7,3 mm, to bè bề ngang giống đạt tiêu chuẩn 

xuất khẩu loại cao cấp, vỏ trấu mỏng, hạt trong, rất ít bạc bụng, có mùi thơm 

nhẹ đặc trưng, dẻo vừa. 
 

 
Ảnh minh họa 

 

Kích thước hạt gạo dài, to, chiều dài trung bình 6,7 mm, màu trắng sữa, 

có mùi thơm nhẹ đặc trưng, cơm xốm dẻo, để nguội cơm vẫn mềm. 

* Địa phương gieo trồng chủ lực: An Giang, Đồng Tháp,… 
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2. Món ngon Việt Nam: 

 
Bánh cuốn 

 

Việt Nam nổi tiếng với nền văn minh lúa nước thì lâu đời nên các món 

ăn chủ yếu được chế biến từ gạo. Trong đó, bánh cuốn như một thứ quà gắn 

liền với tuổi thơ mỗi người, sự mềm mại, thanh mát của từng lát bánh mỏng 

được tráng một cách khéo léo như những người nghệ nhân, không thể thiếu 

đi hương vị nước chấm được coi như yếu tố quyết định món bánh đã đi sâu 

vào trong tiềm thức người Việt, như một làn gió mát xua đi những cơn nóng 

nực ngày hè. 

Chiếc bánh cuốn tròn trịa, mềm mướt, đậm đà vị ngọt của bột gạo, của 

nhân, vị bùi thơm của hành phi. Đây không chỉ là món ăn nhẹ được nhiều 

người dân Việt lựa chọn bởi hương vị đậm đà nhưng thanh tao từ bánh cuốn 

rất khó có thể tìm thấy ở món ăn khác, mà còn mang nhiều ý nghĩ lịch sử của 

Việt Nam. 

Theo thi phẩm Tặng bánh xuân cho ngài thiên sứ Trương Hiển Khanh, 

năm 1291, vua Trần Nhân Tông cho hay: “Hôm nay đúng ngày mồng 3 tháng 

3, trên chiếc mâm chạm hình mây đỏ bày bánh xuân thái, là phong tục cũ của 

An Nam xưa nay”. Còn sách Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa rằng bánh xuân thái 

cũng chính là tên gọi khác của bánh cuốn, sách này còn dẫn thêm “Quyển 

bính nhiều nhân càng ngon; Hiệu là bánh cuốn lăn tròn khéo thay”. Như vậy, 

vào thời Trần, thậm chí có thể truy ngược về thời Lý, cứ đến Tết Hàn thực, 

người Việt ăn bánh cuốn và có tục đem bánh cuốn tặng nhau, chứ chưa có 

tục ăn bánh trôi như thời Lê Nguyễn về sau. Bánh cuốn còn được gọi là bánh 

Xuân hoặc bánh xuân thái, trong có nhân (có thể gồm cả rau và thịt), được 

cuốn tròn lại và hình dạng gần giống với bánh cuốn ngày nay.  

(Nguồn: Wikipedia) 
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Ngày nay, bánh cuốn được chế biến khác nhau tùy theo từng vùng. Lá 

Bánh Cuốn được làm từ bột gạo cũ (do sử dụng gạo mới gạo ngon sẽ có 

nhiều nhựa nên bánh sẽ dính, khó chế biến), xay mịn, hòa với nước. Đặt nồi 

hấp, căng vải mỏng trên miệng nồi. Mỗi lần cho một lượng bột nhỏ, xoa đều 

lên bề mặt miếng vải để lá bánh cuốn được mỏng, có thể thoa thêm chút mỡ 

hoặc dầu ăn để dễ lấy ra. Sau khi bánh chín, dùng thanh tre gạt ra đĩa, lúc 

này có thể cuộn thêm nhân gồm một ít thịt nửa nạc nửa mỡ, tôm, băm 

cùng mộc nhĩ và nấm hương đã xào chín với các gia vị như nước mắm, hạt 

tiêu… Rắc thêm hành phi thơm và dùng với nước chấm đủ các vị chua, cay, 

mặn, ngọt. 

 
Ảnh minh họa 

Dọc theo cung đường hình chữ S của Việt Nam, món bánh cuốn được 

thay đổi tùy theo sản vật của từng địa phương và nổi bật nhất: Bánh cuốn Thanh 

Trì; Bánh cuốn Hà Nội; Bánh Cuốn Hải Phòng; Bánh cuốn Lạng Sơn; Bánh cuốn 

Làng Kênh; Bánh cuốn Phủ Lý. Bánh cuốn là món hiện diện ở khắp ba miền bởi 

những lý do: Bánh ăn không ngán, mùa nóng hay lạnh đều ngon, dùng cho bữa 

sáng, bữa xế hay quà vặt đều được. 

Bánh cuốn Thanh Trì là món ăn nổi tiếng của người Hà Nội, là đặc sản 

của phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bánh được làm từ gạo gié 

cánh, tám thơm, tráng mỏng như tờ giấy. Bánh cuốn Thanh Trì không có 

nhân, thường được xếp thành từng lớp trong lòng một chiếc thúng, trên phủ 

tờ lá sen hay lá chuối, lá dong. Người bán bánh thường đội thúng bánh trên 

đầu, di dạo bán trên phố phường Hà Nội. Khi gặp người mua, người bán 

hàng sẽ hạ thúng xuống, lần giở từng lớp bánh cuốn mỏng, tách từng lớp 

bánh sao lá bánh cuốn khỏi bị rách. Trên mặt lá bánh cuốn điểm những cọng 

hành lá màu vàng, nâu đã được phi qua trên chảo. Mỗi lớp bánh cuốn đó sẽ 

được sắp xếp gọn lại trên đĩa, lần lượt từng miếng bánh một được đặt cạnh 

nhau. Sau đó, với một nhát kéo, tất cả các lá bánh cuốn được cắt đôi. Công 
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việc tiếp theo là nhấc một nửa đầu bánh cuốn mới cắt đó, đặt lên trên nửa kia 

để người thưởng thức có thể nhìn thấy rõ từng lớp bánh cuốn tráng mỏng 

như giấy. Bánh được ăn với thứ nước chấm đặc trưng cho từng người bán 

bánh riêng, có thể ăn kèm chả quế, giò lụa hoặc đậu rán và rau mùi. 

 
Ảnh minh họa 

 

*** 

 


