
  

 

 

 
 

 

 

 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

BẢN TIN SỐ 1288 

  (Lưu hành nội bộ) 

 

 

 
(Ngày 22/01/2021 đến ngày 28/01/2021) 

 

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

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

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 22-01 25-01 26-01 27-01 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 529 - 533 535 - 539 535 - 539 535 - 539 

 5% tấm 519 - 523 525 - 529 525 - 529 525 - 529 

 25% tấm 498 - 502 503 - 507 503 - 507 503 - 507 

 Hom Mali 92% 836 - 840 836 - 840 836 - 840 836 - 840 

 Gạo đồ 100% Stxd 520 - 524 525 - 529 525 - 529 525 - 529 

 A1 Super 455 - 459 455 - 459 455 - 459 455 - 459 

VIỆT NAM 5% tấm 523 - 527 523 - 527 523 - 527 523 - 527 

 25% tấm 498 - 502 498 - 502 498 - 502 498 - 502 

 Jasmine 608 - 612 608 - 612 608 - 612 608 - 612 

 100% tấm 438 - 442 438 - 442 438 - 442 438 - 442 

ẤN ĐỘ 5% tấm 388 - 392 388 - 392 388 - 392 388 - 392 

 25% tấm 348 - 352 348 - 352 348 - 352 348 - 352 

 Gạo đồ 5% Stxd 383 - 387 388 - 392 388 - 392 388 - 392 

 100% tấm Stxd 280 - 284 280 - 284 280 - 284 280 - 284 

PAKISTAN 5% tấm 458 - 462 443 - 447 443 - 447 443 - 447 

 25% tấm 410 - 414 398 - 402 398 - 402 398 - 402 

 100% tấm Stxd 363 - 367 358 - 362 358 - 362 358 - 362 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 458 - 462 458 - 462 458 - 462 458 - 462 

MỸ 4% tấm 586 - 590 586 - 590 586 - 590 586 - 590 

 15% tấm (Sacked) 561 - 565 561 - 565 561 - 565 561 - 565 

 Gạo đồ 4% tấm 596 - 600 596 - 600 596 - 600 596 - 600 

 Calrose 4%  843 - 847 843 - 847 843 - 847 843 - 847 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel:  +84.28 6298 3497 – 6298 3498 
Fax: +84.28 6298 3490 
Website: www.vietfood.org.vn Email: info@vietfood.org.vn 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:  

Hàn Quốc: 

* Áp thuế đối với gạo nhập khẩu vượt hạn ngạnh: 

Ngày 22/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Bộ Nông Nghiệp, Thực phẩm và 
Nông thôn Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này đã chính thức ra thông 
báo áp thuế đối với gạo nhập khẩu vượt hạn ngạch vào quốc gia này sau khi 
được WTO thông qua kế hoạch vào năm 2020. 

Cụ thể, mức thuế suất 5% sẽ được áp dụng cho khối lượng hạn ngạch 
được chỉ định hàng năm là 408.700 tấn và 513% thuế nhập khẩu gạo nếu 
vượt quá hạn ngạnh kể trên. 

 

* Sản lượng gạo tiêu thụ: 

Ngày 28/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
 
Theo báo cáo của Yonhap, trích dẫn nguồn từ Bộ Nông nghiệp, Thực 

phẩm và Nông thôn, tiêu thụ gạo bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 
2020 giảm xuống còn 57,7 kg, giảm 2,5% hoặc 1,5 kg so với năm 2019. 

Mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người hàng năm của quốc gia này đã 
giảm đều kể từ năm 1980 khi ở mức khoảng 132,4 kg. Nhu cầu về đồ uống có 
cồn và thức ăn nhẹ làm từ gạo cũng giảm. 

Mặc dù tiêu thụ tiếp tục giảm, chính phủ vẫn tiếp tục giải phóng 370.000 
tấn gạo dự trữ trong năm nay để đối phó với sự thiếu hụt nguồn cung ước 
tính là 160.000 tấn. 

 

Nhật Bản: 

* Cập nhật kết quả Đấu thầu quốc tế: 

Ngày 22/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
 

Theo thông báo trên trang tin của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản 
(MAFF), nước này đã mua 78.000 tấn gạo trắng tại buổi đấu thầu quốc tế 
được diễn ra vào ngày 22/01/2021. 

Kết quả cụ thể của đợt đấu thầu nhập khẩu gạo quốc tế lần thứ 9 trong 
năm tài chính 2020/2021, nước này đã mua 50.000 tấn gạo hạt trung đánh 
bóng có xuất xứ từ Mỹ (38.000 tấn) và Trung Quốc (12.000 tấn); và 28.000 
tấn gạo trắng hạt dài từ Thái Lan. 

 

Bangladesh: 

* Nhập khẩu gạo từ Myanmar: 

Ngày 25/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Theo lời Bộ trưởng Lương thực Bangladesh, nước này sẽ mua 100.000 

tấn gạo từ Myanmar theo một thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ. Giá 

CIF cơ bản theo thỏa thuận này ở mức 485 USD/tấn. 

* Thông báo hủy cuộc đấu thầu: 

Ngày 26/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 

Reuters dẫn lời các thương nhân cho biết Bangladesh đã đình chỉ cuộc 
đấu thầu nhập khẩu 50.000 tấn gạo ngày 26/1/2021. 

 

Iraq: 

* Dự báo sản lượng gạo: 

Ngày 26/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
 

Theo báo cáo của Bloomberg, Iraq đã hoàn thành việc thu hoạch gạo 
địa phương, ước tính khoảng 260.000 tấn. Con số này giảm so với sản lượng 
307.000 tấn của năm trước. 

Ước tính sản lượng gạo xay xát của USDA là 266.000 tấn cho năm 
2020/21, giảm so với mức 347.000 tấn trong năm 2019/2020. 

 

Australia: 

* Dự báo của USDA: 

Ngày 26/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Theo tờ USDA, sản lượng gạo của Úc dự kiến đạt khoảng 400.000 tấn 
trong năm thị trường 2020-21, tăng mạnh so với mức 38.000 tấn của năm 
2019-20 và thấp hơn mức dự báo chính thức của cơ quan này là 605.000 tấn. 

Mức gia tăng này chủ yếu là do nguồn nước tưới được bổ sung bên 
cạnh giá gạo thu mua cho nông dân trong vụ mùa hiện tại trên mức trung 
bình. 

Tiêu thụ gạo dự kiến đạt khoảng 333.000 tấn trong năm thị trường 
2020-21, thấp hơn 20.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA và tăng 
khoảng 20.000 tấn so với ước tính 310.000 tấn trong năm thị trường 2019-20. 

Xuất khẩu gạo của Úc dự kiến đạt khoảng 170.000 tấn trong năm thị 
trường 2020-21, phù hợp với dự báo chính thức của USDA. 
 

Trung Quốc: 

* Dự báo của USDA: 

Ngày 26/01/2021 

(Nguồn: Oryza.com) 
 

Theo báo cáo của tờ USDA, sản lượng gạo xay xát của Trung Quốc 
trùng khớp với dự báo của cơ quan này cho năm thị trường 2020-21 với 
khoảng 148,3 triệu tấn. Các chính sách của chính quyền Trung Quốc khuyến 
khích sớm mở rộng các khu vực gieo trồng. 

Lượng gạo tiêu thụ dự kiến đạt 152 triệu tấn trong năm thị trường 2020-
21, cao hơn so với dự báo chính thức của USDA do nhu cầu sử dụng trong 
chăn nuôi tăng, các buổi đấu thầu gạo cho chăn nuôi vẫn đang diễn ra. 

Nhập khẩu gạo trong năm 2020-21 dự kiến đạt 2,2 triệu tấn và xuất 
khẩu đạt 2,7 triệu tấn. 

Sản lượng gạo tồn kho đạt 112,3 triệu tấn trong năm thị trường 2020-

21, thấp hơn so với dự báo chính thức của USDA do nhu cầu sử dụng cho 

thức ăn chăn nuôi tăng. 
 

III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

 Thái Lan, xuất khẩu 480 ngàn tấn gạo trong tháng 12/2020, giảm 33% 
so với tháng 11/2020 nhưng cao hơn 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ 
Thương mại nước này dự kiến xuất khẩu gạo năm 2021 vào khoảng 6 triệu 
tấn, cao hơn 5% so với con số 5,27 triệu tấn năm 2020 – mức thấp nhất trong 
vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, giữa bối cảnh hiện nay, mục tiêu này cũng là 
một thử thách đối với Thái Lan. 
 Thị trường Thái Lan tuần qua tiếp tục yên ắng như thời điểm tháng 1 
hàng năm. Các thương nhân tập trung giao hoàn tất những đơn hàng đã ký. 
Dự kiến nhu cầu sẽ sôi động trở lại vào tháng 2 tới và nguồn cung này cũng 
sẽ chịu nhiều ảnh hưởng khi Việt Nam bước vào thu hoạch vụ Đông Xuân. 
 Giá chào gạo hạt dài ổn định do nguồn cung hạn chế. Nhu cầu thường 
khi của Trung Quốc đối với gạo Hom Mali thời điểm này bất ngờ yên ắng do 
tình hình logistics khó khăn và người mua đã tranh thủ nhập khẩu trước đó. 
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 Ấn Độ, xuất khẩu gạo cả năm 2020 đạt 14,2 triệu tấn. Nguồn gạo hàng 
hóa dành cho xuất khẩu hiện bị hạn chế do chính phủ đang tập trung thu mua 
và xay xát. Chênh lệch giá chào theo cảng gia tăng khi tình hình logistics tại 
các cảng bờ tây hiện ưu thế hơn so với bờ đông nước này. Các thương nhân 
rất thận trọng khi ký kết các hợp đồng gạo tấm mới, dù thời gian giao hàng trễ 
(sau tháng 4-5/2021), do tồn kho gạo tấm hiện giảm mạnh. Tuy nhiên, các 
thương nhân vẫn giữ giá chào như trước đó.  
 Phân khúc gạo đồ tiếp tục đón nhận nhu cầu sôi động nhờ giá chào 
cạnh tranh, tuy nhiên, chưa ghi nhận nhiều giao dịch mới do các thương nhân 
đang tập trung giao các hợp đồng cũ cũng như tất bật với các đợt thầu của 
Bangladesh. Riêng phân khúc gạo basmati, nhu cầu chậm nhưng giá vẫn 
được duy trì ổn định do nguồn cung lúa hạn chế.     
 Pakistan, ổn định nhờ nhu cầu trong nước. Các thương nhân Trung 
Quốc đang tranh thủ nhập khẩu bằng giấy phép năm 2020 – được gia hạn 
đến cuối tháng 1/2021 – trong khi đó, nhập khẩu theo giấy phép mới năm 
2021 dự kiến sẽ bắt đầu sau khi kỳ nghỉ tết Âm lịch kết thúc, vào khoảng cuối 
tháng 2/2021. Các thương nhân Pakistan cũng nhận được sự hỗ trợ từ khách 
hàng Bernas – Malaysia với số lượng thắng thầu là 15.000 tấn gạo, giá vào 
khoảng 450 USD/T/FOB. Nhu cầu châu Phi chậm lại khi mức giá kỳ vọng của 
người mua hiện thấp hơn nhiều so với mức giá chào của các nhà xuất khẩu 
gạo Pakistan.   
 Theo báo cáo mới nhất của USDA, sản lượng gạo xay xát năm thị 
trường 2020/21 (11/2020-10/2021) vào khoảng 7,6 triệu tấn, cao hơn cùng kỳ 
năm trước khoảng 5,6%. Dự kiến xuất khẩu gạo năm 2020/21 vào khoảng 4 
triệu tấn, cao hơn 5,3% so với năm 2019/20. Tồn kho gạo xay xát cuối kỳ năm 
2019/20 ước khoảng 1,03 triệu tấn, tăng 11% so với năm trước.   
 Miến Điện, xác nhận thỏa thuận 100.000 tấn gạo trắng 5% tấm cấp 
chính phủ với Bangladesh, giá 485 USD/CIF Liner Out cảng Chittagong, thời 
gian giao hàng từ tháng 2-4/2021.    
 Nhu cầu mậu biên của Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho phân khúc gạo 
trắng và tấm trắng Miến Điện cùng với nguồn cung hạn chế do sản lượng 
năm 2020 sụt giảm là các yếu tố giữ giá chào ở mức khá cao trong thời gian 
qua. Tuy nhiên, thiếu container rỗng và giá cước leo thang hiện là những 
nguyên nhân chính làm hạn chế các giao dịch mới trên thị trường này.  
 
 IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 

Ngoại tệ Ngày 22/01 Ngày 25/01 Ngày 26/01 Ngày 27/01 Ngày 28/01 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,47 6,48 6,48 6,46 6,48

Euro (USD/Euro) 1,22 1,22 1,21 1,22 1,21

Rupiah Indonesia (IDR) 14.051,88 14.020,06 14.091,42 14.062,47 14.103,59

Rupee Ấn Độ (INR) 73,10 72,92 73,04 72,86 73,07

Yen Nhật Bản (JPY) 103,65 103,75 103,77 103,67 104,28

Philippines Peso (PHP) 48,08 48,07 48,07 48,08 48,14
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Pakistan Rupees (PKR) 160,75 160,85 160,68 160,79 160,59

Baht Thái Lan (THB) 29,98 29,99 30,00 29,98 30,03

Vietnamese Dong (VND) 23.132,34 23.116,46 22.949,70 23.051,86 23.039,32

 (Nguồn: www.xe.com) 
 

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

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

1.  Tiến độ sản xuất:  

Tính đến ngày 28/01/2020, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Đông Xuân 2020 – 2021 

đã xuống giống được 1,480 ha/1,550 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu 

hoạch được 280 ngàn ha với năng suất khoảng 4,65 tấn/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (từ ngày 

22.01 đến 28.01.2020): 

(Nguồn www.ppd.gov.vn, Theo Cục BVTV)  

2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 
* Trên cây lúa 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 2.114 ha (giảm 710 ha so với kỳ trước, 
giảm 13.716 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.220 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam như Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền 
Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh,…  

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 7.209 ha (tăng 2.300 ha so với kỳ 
trước, tăng 3.476 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 2.272 ha. 
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên 
Giang, Long An, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa,… 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 598 ha (giảm 299 ha so với kỳ 
trước, tăng 250 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 187 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, 
Đồng Tháp, Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai, Ninh Thuận. 

- Sâu năn (muỗi hành): Diện tích nhiễm 2.017 ha (giảm 2.333 ha so với 
tuần trước, tăng 306 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 29 ha (trong đó: 
Đồng Tháp 20 ha, Long An 9ha); tỷ lệ hại phổ biến 10-15 % dảnh, nơi cao > 
20% dảnh. Muỗi hành xuất hiện gây hại tại các tỉnh Long An  Đồng Tháp, Tiền 
Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang.  

- Bệnh đạo ôn: 

+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 24.228 ha (tăng 2.160 ha so với kỳ 
trước, giảm 3.890 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 19.579 ha. 
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An 
Giang, Hậu Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, 
Lâm Đồng, Đắk Lắk, … 
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+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 3.845 ha (giảm 1.006 ha so với 
kỳ trước, tăng 1.023 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 2.114 ha. 
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Cà 
Mau, Long An, Bình Thuận.  

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 5.951 ha (giảm 316 ha so với kỳ 
trước, tăng 6.947 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 2.313 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp, 
An Giang. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 5.951 ha (tăng 631 ha so với kỳ trước, 
tăng 667 so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 4.497 ha. Phân bố chủ yếu 
ở các tỉnh phía Nam như Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Đồng 
Tháp, Tiền Giang. 

- Bệnh lúa von: Bệnh phát sinh gây hại với diện tích nhiễm 26,5 ha tại 
huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An; tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10 %, cục bộ có nơi 30 - 
50%. 

- Chuột: Diện tích nhiễm 7.754 ha (tăng 1.483 ha so với kỳ trước, 
tăng 1.048 ha so với CKNT), diện tích nặng 117 ha, diện tích phòng trừ 
trong kỳ 6.171 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, An 
Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng 
Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng 
Bình, ... 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 5.849 ha (giảm 1.135 ha so với kỳ 
trước, giảm 197 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 3.042 ha. Phân 
bố chủ yếu ở các tỉnh Bạc Liêu, Tp. HCM, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, 
Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm 
Đồng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Điện Biên, Phú Thọ,… 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 
* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ 

- Trên mạ chiêm xuân sớm: Các đối tượng sâu bệnh như sâu đục thân 2 
chấm, rầy các loại, ốc bươu vàng, chuột,... hại nhẹ. 

- Trên Lúa Đông Xuân sớm 2020 - 2021: có một số đối tượng chính như ốc 
bươu vàng, chuột, tuyến trùng,... hại cục bộ.  

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

- Các đối tượng: Ốc bươu vàng, chuột, ... tiếp tục phát sinh gây hại trên mạ, 
lúa mới gieo tại các tỉnh trong vùng.  

- Bệnh đạo ôn lá: có khả năng phát sinh trên lúa trà sớm tại các tỉnh phía 
Nam vùng. 

- Một số diện tích lúa, mạ tại các tỉnh phía Bắc vùng có khả năng bị trắng lá 
nếu gặp thời tiết rét đậm, rét hại kết hợp ẩm độ thấp, đặc biệt trên những diện tích 
mạ không được che phủ nilon, thiếu nước. 

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:  
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- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục 
thân 2 chấm...gây hại phổ biến ở mức nhẹ - Trung bình trên lúa Đông Xuân 
sớm giai đoạn đứng cái - Làm đòng. 

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo...gây hại rải rác trên lúa 
Đông Xuân giai đoạn mạ -Đẻ nhánh. 

- Chuột: tiếp tục gây hại trên các trà lúa, gây hại mạnh trên lúa mới gieo 
sạ và lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh. 

- Ốc bươu vàng: tiếp tục lây lan theo nguồn nước, hại nặng cục bộ lúa 
Đông Xuân muộn giai đoạn sạ - Mạ, đặc biệt tại các vùng trũng. 

d) Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long: 

- Rầy nâu: Rầy tuổi 2-3 tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức 
nhẹ -Trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - Đòng, trỗ. 

- Bệnh đạo ôn: Diện tích và mức độ hại có thể tăng do điều kiện thời tiết 
lạnh, sương mù về đêm và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh phát 
triển. Đặc biệt những diện tích gieo trồng giống nhiễm như IR 50404, OM 
4218, Jasmine 85, VD 20, nếp,... sạ dày, bón thừa phân đạm có khả năng bị 
hại nặng. 

- Sâu năn (muỗi hành): Tiếp tục gây hại ở mức nhẹ - Trung bình trên lúa 
giai đoạn đẻ nhánh; đặc biệt ở các ruộng có xử lý hạt giống, sạ dày, phun 
thuốc trừ sâu sớm có khả năng bị hại nặng. Chú ý: các địa phương thường 
xuất hiện sâu năn (muỗi hành) gây hại mạnh hàng năm như Đồng Tháp, Long 
An,... cần hướng dẫn nông dân bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm 
và sử dụng chất kích thích sinh trưởng ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh; tăng 
cường bón lân, kali; bón bổ sung phân có hàm lượng canxi, magiê, silíc giúp 
cây khỏe tăng sức chống chịu. 

Ngoài ra, lưu ý: (i) Phòng ngừa tốt đối với ốc bươu vàng đặc biệt đối với 
lúa mới sạ <15 ngày và những ruộng trũng, khó thoát nước (ii) Khuyến cáo áp 
dụng các biện pháp diệt chuột trên diện rộng, ưu tiên các biện pháp cơ học, 
các loại bả mồi sinh học; thu gom xác chuột, bả mồi để giảm ô nhiễm môi 
trường; tuyệt đối không sử dụng điện diệt chuột để tránh gây nguy hiểm cho 
con người và các động vật có ích khác. 

(Nguồn Cục BVTV, www.ppd.gov.vn) 
 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO:  

Theo số liệu tổng hợp, xuất khẩu từ 15 ngày đầu tháng 1/2021 đạt 

130.780 tấn, trị giá 71,705 triệu USD so với cùng kỳ về số lượng giảm 44,4% 

và về trị giá giảm 37,8%.  
 

III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/01 – 28/01/2021, có 19 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 122.100 tấn gạo các loại (trong đó, 17 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

02 tàu cảng Mỹ Thới). 
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STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Royal 27 HCM 01/01/21 11.800 Philippines 

2 Ocean 19 HCM 04/01/21 6.200 Philippines 

3 Sky Forture HCM 04/01/21 5.000 Malaysia 

4 Hà Đông Mỹ Thới 07/01/21 3.900 Philippines 

5 TLC 01 HCM 09/01/21 6.000 Philippines 

6 Hải Phương 619 HCM 10/01/21 4.500 Philippines 

7 Việt Hải Star HCM 10/01/21 4.500 Philippines 

8 HKT Venus HCM 12/01/21 3.800 Philippines 

9 Hòa Bình 54 HCM 13/01/21 4.800 Philippines 

10 Trường Lộc 16 HCM 13/01/21 4.900 Philippines 

11 Vĩnh Phúc 168 Mỹ Thới 15/01/21 2.900 Philippines 

12 Quang Minh 29 HCM 17/01/21 6.400 Philippines 

13 New Hope HCM 18/01/21 6.000 Philippines 

14 Quang Minh 5 HCM 19/01/21 4.000 Philippines 

15 Mỹ Hưng HCM 19/01/21 6.000 Philippines 

16 Serena R HCM 20/01/21 25.000 Châu Phi 

17 Pacific HCM 21/01/21 6.000 Philippines 

18 Từ Sơn HCM 21/01/21 6.000 Philippines 

19 Phú An HCM 23/01/21 4.400 Philippines 

 Tổng  122.100   



IV. GIÁ LÚA GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá BQ 

28/01 +/- 28/01 +/- 28/01 +/- 28/01 +/- 28/01 +/- 28/01 +/- 28/01 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài    7.050   -100         6.950    +700     6.850         -     7.125      +75          7.200  +100      7.200     7.035  

Lúa thường     6.950   -100         6.900    +675     6.750         -     7.050    +100    6.850         -       7.000    +50      7.050     6.917  

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài     8.250   -100    7.950         -       8.500   +800        7.375      +75          8.200  +100      8.500     8.055  

Lúa thường     8.150   -100    7.650         -       8.150    +725        7.300    +100          8.000    +50      8.150     7.850  

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1   10.950       -    10.450         -     10.650  +75      10.650    +100        10.700        -     10.950   10.680  

Lứt loại 2   10.450       -   10.250         -     10.350    +100      10.350    +125  10.150  +100    10.250    +50    10.450   10.300  

Xát trắng loại 1       11.550         -        11.650         -   11.900    +150        12.200  +200    12.200   11.825  

Xát trắng loại 2       11.350         -        11.350         -   11.550    +400  11.600         -     11.550  +150    11.600   11.480  

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2     9.650       -      9.250         -       9.950         -      9.350         -     9.300         -     9.850         -     10.200  +100    10.200     9.650  

Tấm 2/3        8.550         -       9.300         -         8.350         -           8.400  +100      9.300     8.650  

Tấm 3/4     8.250   +100     8.250  +100      8.350         -      7.950         -                   8.350     8.200  

Cám xát     7.450   +300     7.350  +400      7.250    +200     6.950       -   7.450  +200    7.050  +300      7.400  +150      7.450     7.271  

Cám lau     7.450  +300     7.350  +400      7.250  +200     6.950         -     7.450  +200  7.050  +300   7.400  +150      7.450     7.271  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 11.650   +300  11.850         -     10.700   -850  11.650  -100 12.450         -   11.750         -    11.700  +200    12.450   11.679  

10%     11.750         -           12.400         -             12.400   12.075  

15% 11.250   +200  11.650         -     10.400   -850     12.350         -   11.550         -     11.500  +200    12.350   11.450  

20%     11.550         -           12.200         -             12.200   11.875  

25% 10.850  + 200  11.450         -     10.100   -850     11.600         -   11.350         -   11.200  +200    11.600   11.092  

 

*** 


