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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 05: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 
NHẤT 

CAO 
NHẤT 

BÌNH 
QUÂN 

So 
T04.21 

So 
T05.20 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 463 486 473 -14 -31 

 5% tấm 453 476 463 -14 -31 

 25% tấm 437 457 447 -14 -31 

 Hom Mali 92% 698 762 722 -51 -345 

 Gạo đồ 100% Stxd 462 485 473 -6 -25 

 A1 Super 397 422 408 -10 -20 

VIỆT NAM 5% tấm 488 497 494 +5 +22 

 25% tấm 463 472 469 +6 +16 

 Jasmine 563 577 569 +9 +2 

 100% tấm 418 427 424 -3 +53 

ẤN ĐỘ 5% tấm 388 402 395 -10 +25 

 25% tấm 358 362 360 -5 +20 

 Gạo đồ 5% Stxd 368 372 370 -8 -7 

 100% tấm Stxd 273 282 277 -4 -22 

PAKISTAN 5% tấm 438 442 440 +7 -14 

 25% tấm 378 382 380 +2 -25 

 100% tấm Stxd 353 362 355 -5 +20 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 418 422 420 -24 -34 

MỸ 4% tấm 604 629 620 +34 -25 

 15% tấm (Sacked) 567 590 577 +14 -13 

 Gạo đồ 4% tấm 602 619 612 +18 +7 

 Calrose 4%  975 1.035 1.017 +50 +79 

 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  

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

Cập nhật 
T04.2021 

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 
2019/20 

IGC 511,0 +1,59% 47,0 +2,17% 171,0  +1,18% 

USDA 505,4 +0,38% 46,4 +0,22% 168,0   -4,49% 

FAO 513,2 +2,03% 48,4 +6,61% 183,1  +0,22% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021: 
(Theo USDA đến ngày 12/06/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

xuất khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T5.2021) 

2021 
(T6.2021) 

Điều 
chỉnh 

Ấn Độ  11,791     9,813   14,560  17,000     15,000      15,500   +0,500  
Thái Lan  11,213     7,562     5,706  5,800       6,500        6,500              -   
Việt Nam   6,590     6,581     6,167  6,300       6,300        6,300              -   
Pakistan    3,913     4,550     3,934  4,200       4,300        4,300              -   
Mỹ    2,776     3,318     2,865  2,900       2,850        2,850              -   
Các nước khác 12,014  12,096  11,992  10,840     11,479     11,479              -   
Cả Thế giới  48,297   43,920  45,224 47,040     46,429      46,929   +0,500  

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021 
(Theo USDA đến ngày 12/06/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

nhập khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T5.2021) 

2021 
(T6.2021) 

Điều 
chỉnh 

Trung Quốc   4,500    2,800   3,200  3,200       2,600        2,800   +0,200  
Philippines   2,500    2,900     2,450  2,100       2,100        2,100              -   
Nigeria   2,100    1,800   1,800  1,800       2,000        2,000              -   
Senegal  1,100     1,000     1,050  1,150       1,250        1,250              -   
Saudi Arabia    1,290    1,425    1,613  1,500       1,400        1,400              -   
Bangladesh  1,400   0,080  0,020 1,300        1,300        1,300              -   
Bờ Biển Ngà 1,500   1,350  1,100 1,200        1,250        1,250              -   
Malaysia   0,800     1,000     1,220  1,100       1,100        1,100              -   
Iraq  1,237   1,263   0,970  1,000       1,150        1,150              -   
Liên Minh Châu Âu    1,633    1,799  1,994   1,950        2,100        2,100              -   
Các nước khác  30,237   28,503   29,807   30,740     30,179     30,479   +0,300  
Cả Thế giới  48,297   43,920  45,224 47,040     46,429      46,929   +0,500  

4. Các thị trường chính:  
Thái Lan, kết thúc tháng 05/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 

458 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn so với thời điểm tháng 04/2021 và giảm 27 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Thái Lan đã xuất khẩu 327.037 tấn gạo các loại trong tháng 4/2021, 
giảm khoảng 49,2% so với thời điểm tháng 04/2020. Lũy kế xuất khẩu bốn 
tháng đầu năm 2021 đạt 1,46 triệu tấn gạo các loại, giảm khoảng 31% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

Ấn Độ, kết thúc tháng 05/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
390 USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 04/2021 và 
tăng khoảng 20 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Nguồn cung này xuất khẩu 2,446 triệu tấn gạo trong tháng 03/2021, bao 
gồm 1,967 triệu tấn gạo non-basmati và 478.805 tấn gạo basmati, cao hơn 
gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu xuất phát từ gạo non-basmati. Lũy 
kế xuất khẩu ba tháng đầu năm 2021 đạt 6,074 triệu tấn gạo các loại. 
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Tính đến ngày 01/05/2021, tồn kho gạo Ấn Độ đạt khoảng 48,05 triệu 
tấn gạo các loại, đã bao gồm 26,22 triệu tấn lúa quy gạo, tăng 8,7% so với 
cùng kỳ năm trước và giảm 3,8% so với thời điểm 01/04/2021. 

Pakistan, kết thúc tháng 05/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
440 USD/tấn, không đổi so với thời điểm tháng 04/2021 và giảm 10 USD/tấn 
so cùng kỳ năm trước. 

Nguồn cung này đã xuất khẩu 315.056 tấn gạo các loại trong tháng 
04/2021, bao gồm 76.532 tấn gạo basmati và 238.524 tấn gạo non-basmati, 
giảm khoảng 18% so với tháng 03/2021 và giảm khoảng 18% so với cùng kỳ 
2020. 

Miến Điện, kết thúc tháng 05/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở 
mức 420 USD/tấn, không đổi so với thời điểm tháng 04/2021 và giảm 30 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Nước này đã xuất khẩu 106.609 tấn gạo các 
loại trong tháng 04/2021. Lũy kế xuất khẩu bốn tháng đầu năm 2021 đạt 
667.992 tấn, giảm 20,03% so với cùng kỳ năm 2020. 

Các báo cáo trong thời gian gần đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 
cho thấy xuất khẩu gạo Miến Điện trong tháng 05/2021 được dự báo ở mức 
thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do Trung Quốc đóng cửa biên giới với 
nước này. 

Campuchia, xuất khẩu 38.807 tấn gạo các loại trong tháng 04/2021, 
giảm 50,1% so với thời điểm tháng 03/2021. Lũy kế xuất khẩu bốn tháng đầu 
năm 2021 đạt 192.495 tấn, giảm 36% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, khối 
lượng gạo xuất sang Trung Quốc chiếm đến 54,42%. 

Bangladesh, theo báo cáo tháng 5/2021 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA), khối lượng gạo tiêu thụ trong năm thị trường 2021/22 của nước này 
sẽ tăng lên trong nỗ lực đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người thu nhập thấp 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thông qua các chương trình viện trợ 
lương thực quốc gia của chính phủ Bangladesh. USDA cũng giữ nguyên dự 
báo đối với khối lượng gạo nhập khẩu trong năm thị trường 2020/21 ở mức 
800.000 tấn. Tính đến ngày 12/4/2021, tồn kho gạo của chính phủ chỉ dừng ở 
mức 400.000 tấn, giảm đến 70% so với cùng kỳ năm trước. 

Indonesia, Cơ quan Hậu cần Quốc gia (Bulog) thông tin rằng nước này 
sẽ không nhập khẩu gạo cho đến hết năm nay do tồn kho cả nước vẫn ở mức 
đảm bảo. Riêng Bulog, tồn kho hiện có là 1,4 triệu tấn và cơ quan này vẫn 
đang tiếp tục mua vào lúa gạo hàng hóa trong dân để duy trì mức dự trữ 1,5 
triệu tấn theo yêu cầu của chính phủ. 

Philippines, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất 
phức tạp tại các nguồn cung lớn trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Mỹ, Việt 
Nam, Miến Điện và Campuchia, chính phủ Philippines đã quyết định giảm 
thuế nhập khẩu gạo trong vòng một năm trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương 
thực quốc gia. Theo đó, thuế suất nhập khẩu gạo trong khuôn khổ Quy chế 
Tối Huệ Quốc (MFN) chỉ còn 35% thay vì mức 40% trong hạn ngạch hay 50% 
ngoài hạn ngạch.  

Trong bốn tháng đầu năm 2021, Philippines đã nhập khẩu tổng cộng 
780.069 tấn gạo các loại, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, nguồn cung từ Việt Nam chiếm đến 84%.  
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Sản lượng lúa quý I/2021 của Philippines ước đạt 4,626 triệu tấn, tăng 
khoảng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.  

Trung Quốc, Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu ăn Quốc gia 
(CNGOIC) dự báo sản lượng lúa trong năm 2021 vào khoảng 215 triệu tấn, 
tăng 1,5% so với năm 2020.  

Châu Âu, từ ngày 01/09/2020-23/05/2021 năm thị trường 2020/21, EU 
và Anh đã nhập khẩu 881.882 tấn quy gạo các loại, giảm khoảng 20% so với 
cùng kỳ năm trước. 

5. Thông tin thầu: 
 Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông-Thủy sản Hàn 
Quốc (KAFTC) thông báo đợt thầu nhập khẩu mới cho số lượng 134.994 tấn 
gạo lứt/ xát trắng (non-glutinous) với thời gian giao hàng từ 30/09/2021-
31/01/2022.  
 Mauritius thông báo mở đợt thầu nhập khẩu quốc tế cho số lượng 
4.000 tấn gạo trắng hạt dài từ các nguồn cung chỉ định. Hồ sơ tham dự thầu 
được tiếp nhận trực tuyến qua trang tin mua sắm điện tử quốc gia và kết thúc 
lúc 14h30, giờ địa phương, ngày 01/06/2021. Thầu sẽ được mở vào lúc 14h, 
giờ địa phương, ngày 03/06/2021.  
 

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

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,37 6,48 6,43
Euro (USD/Euro) 1,20 1,22 1,21
Rupiah Indonesia (IDR) 14.196,12 14.446,77 14.310,17

Rupee Ấn Độ (INR) 72,43 73,85 73,19

Yen Nhật Bản (JPY) 108,52 109,84 109,13
Philippines Peso (PHP) 47,67 48,16 47,92

Pakistan Rupees (PKR) 151,99 155,11 153,24

Baht Thái Lan (THB) 31,07 31,49 31,28

Vietnamese Dong (VND) 23.010,23 23.105,24 23.062,26

 
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, kết quả xuất khẩu tháng 05/2021 đạt 626.750 

tấn, trị giá 339,052 triệu USD so với cùng kỳ giảm 34,06% về số lượng và 
giảm 30,92% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 
31/05/2021 số lượng đạt 2,598 triệu tấn, trị giá 1,410 tỷ USD so với cùng kỳ 
về số lượng giảm 15,39% và về trị giá giảm 5,31%. 
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* Thị trường xuất khẩu lũy kế 5 tháng/2021: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Angola 380 188.396 0,01% 
Australia 16.119 10.163.673 0,62% 
Bangladesh 52.681 31.873.438 2,03% 
Belgium 1.308 885.479 0,05% 
China 482.873 252.959.770 18,56% 
Cuba 121.800 64.721.963 4,68% 
East Timor 30.701 2.634.123 1,18% 
France 1.628 1.108.628 0,06% 
Ghana 270.068 158.125.686 10,38% 
Hongkong 35.424 21.688.838 1,36% 
Indonesia 13.985 7.161.324 0,54% 
Ivory Coast 199.377 100.957.409 7,66% 
Laos 9.271 4.338.516 0,36% 
Malaysia 136.430 72.579.773 5,24% 
Mozambique 17.754 10.767.605 0,68% 
Netherlands 4.532 2.987.997 0,17% 
Papua New Guinea 14.153 6.950.781 0,54% 
Philippines 945.046 502.532.183 36,33% 
Poland 2.931 1.851.049 0,11% 
Russia 765 545.257 0,03% 
Saudi Arabia 10.794 6.871.349 0,41% 
Senegal 281 180.880 0,01% 
Singapore 50.530 29.218.301 1,94% 
South Africa 2.365 1.503.491 0,09% 
Spain 233 165.535 0,01% 
Taiwan 9.757 5.314.188 0,38% 
Tanzania 6.000 3.722.300 0,23% 
Turkey 1.226 861.954 0,05% 
Ukraine 687 472.431 0,03% 
United Arab Emirates 18.263 11.224.376 0,70% 
United States of America 7.576 5.701.332 0,29% 
Các nước khác 133.510 90.208.950 5,24% 
TỔNG CỘNG 2.598.446 1.410.466.972 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 
Từ ngày 01/05 – 31/05/2021, có 36 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 325.000 tấn gạo các loại (29 tàu cảng Hồ Chí Minh và 07 tàu 
cảng Mỹ Thới). 

 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Hải Hà 58 HCM 02/05/21 3.800 Malaysia 

2 Quang Minh 5 HCM 02/05/21 4.000 Malaysia 
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3 Royal 16 HCM 03/05/21 5.000 Philippines 

4 Hải Bình 16 HCM 05/05/21 4.000 Philippines 
5 Hải Hà 388 HCM 05/05/21 3.900 Philippines 
6 Nasico Eagle HCM 05/05/21 3.800 Philippines 

7 New ACE HCM 05/05/21 7.000 Philippines 

8 Việt Hải Sun HCM 05/05/21 4.000 Philippines 

9 An Hải Star HCM 06/05/21 7.000 Bangladesh  

10 Globe 06 HCM 06/05/21 3.800 Philippines 

11 Hải Phương 619 HCM 06/05/21 4.000 Philippines 

12 Việt Hải Star HCM 06/05/21 4.000 Philippines 

13 Sunrise 69 HCM 08/05/21 6.500 Philippines 

14 Thái Bình 38 HCM 08/05/21 5.000 Philippines 

15 Trường Lộc 16 HCM 08/05/21 5.000 Philippines 

16 Hoàng Phương 88 Mỹ Thới 12/05/21 3.950 Philippines 

17 Hoàng Phương Star Mỹ Thới 12/05/21 3.950 Philippines 

18 Royal 27 HCM 12/05/21 10.900 Hàn Quốc 

19 Hà Đông Mỹ Thới 13/05/21 4.000 Philippines 

20 Hải Phương Ocean Mỹ Thới 15/05/21 4.000 Philippines 
21 HTK Venus HCM 16/05/21 3.800 Philippines 
22 Oceanic Leader HCM 17/05/21 48.000 Châu Phi 

23 Hồng Lĩnh 1 HCM 18/05/21 12.000 Philippines 

24 Kiến Hưng Mỹ Thới 21/05/21 3.000 Philippines 

25 New Hope HCM 21/05/21 10.000 Philippines 

26 Sky Light HCM 22/05/21 45.000 Châu Phi 

27 Hòa Bình 54 HCM 23/05/21 5.000 Philippines 

28 Royal 27 HCM 25/05/21 10.900 Hàn Quốc 

29 Quang Minh 6 HCM 27/05/21 5.000 Philippines 

30 Royal 18 HCM 27/05/21 5.000 Philippines 

31 Royal 89 HCM 27/05/21 5.000 Philippines 

32 Trường Lộc 16 HCM 27/05/21 4.900 Philippines 

33 Quang Minh 18 Mỹ Thới 28/05/21 4.100 Philippines 

34 Samurai Indad II Mỹ Thới 28/05/21 1.500 Malaysia 

35 Việt Thắng 136 HCM 28/05/21 4.800 Philippines 

36 Hòa Bình 09 HCM 30/05/21 6.400 Philippines 

Tổng  352.000   

 
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: 



SỐ 11 - THÁNG 05/2021 

 

 

www.vietfood.org.vn  

-8-

* Từ ngày 01/05 đến 31/05/2021: 
- Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã thu hoạch thêm 54 ngàn ha với năng 

suất khoảng 72,23 tạ/ha. 
- Vụ Hè Thu: đã xuống giống được 550 ngàn ha/1,521 triệu ha diện tích 

kế hoạch, đã thu hoạch được 64 ngàn ha với năng suất khoảng 64,74 tạ/ha. 
* Tính đến ngày 31/05/2021: 
- Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã xuống giống được 1,520 triệu ha đạt 

100% diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 1,520 triệu ha với năng suất 
khoảng 72,23 tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 10,980 triệu tấn. 

- Vụ Hè Thu: Diện tích xuống giống được 1,260 ngàn ha/1,521 triệu ha 
diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 67 ngàn ha với năng suất khoảng 
64,74 tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 434 ngàn tấn. 

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 

T04/2021 
So với  

T05/2020 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài      6.800        6.050      6.338         -964      +646  
Lúa thường    6.450      5.950   6.185         -958      +644  
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài 8.250     6.425    7.501   +1.148        +958  
Lúa thường  8.050     6.400    7.188         +910         +896  
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1  10.000    9.400    9.680        +554       +876  
Lứt loại 2  9.350   8.850    9.100        +282         +753  
Xát trắng loại 1    11.400   10.750    11.103         +423        +461  
Xát trắng loại 2     10.750     10.300    10.515   +157         +536  
Phụ Phẩm 
Tấm ½     8.850     8.250     8.543         -169        +928  
Tấm 2/3   8.150  7.300   7.781           +10   +941  
Tấm ¾     7.950   7.050      7.425           -20     +1.055  
Cám xát    7.550  6.750    7.241         +827      +1.862  
Cám lau 7.550   6.750    7.241         +827      +1.866  
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm  11.500    10.650    10.966         +209        +696  
Gạo trắng 10% tấm   11.000  10.600    10.850         -75        +613  
Gạo trắng 15% tấm    11.150    10.350   10.698   +140         +708  
Gạo trắng 20% tấm    10.800      10.200    10.625         -90        +600  
Gạo trắng 25% tấm  10.950    10.000    10.390  +146        +676  

 
C/ HẠT GẠO & MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam: OM442 
* Nguồn gốc:  
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OM442 là giống lúa thuần do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long 
nghiên cứu lai tạo. 

* Đặc điểm chính: 
Thời gian sinh trưởng rất ngắn từ 85 – 90 ngày. Phản ứng với đạo ôn 

(cấp 3-5) và rầy nâu (cấp 3-5) trong điều kiện thanh lọc nhân tạo, chịu mặn 2-
4‰ điều kiện ngoài đồng. Tiềm năng năng suất 5,0 - 8,0 tấn/ha.  

 
(Nguồn ảnh: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

* Điển hình đã áp dụng thành công: 
Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng 

sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
* Phẩm chất gạo: 
Tỷ lệ gạo lức: 78-79%; tỷ lệ gạo trắng: 66-68%; tỷ lệ gạo nguyên: 45-

50%; tỷ lệ D/R: 4,1. 
Hạt gạo đẹp, thon dài 7,7 – 7,8mm; Hàm lượng amylose 23–24%. Đặc 

biệt, khi nấu lên cơm trắng và xốp. 

 
(Nguồn ảnh: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

 (Nguồn: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 
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2. Món ngon Việt Nam: 
Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam chỉ có hai món mang tên của địa 

phương mà nó phát sinh, là bún bò Huế và mì Quảng. Nhưng bún bò Huế 
không đặc thù bằng mì Quảng, vì bún vốn là một hình thức chế biến lương 
thực rất phổ biến của người Việt Nam, và các món như bún riêu, bún ốc, 
búng bung… của vùng châu thổ sông Hồng Hà hẳn là phải có trước bún bò 
Huế. Bún bò Huế có thể nói là một sự phát triển và biến hóa dựa trên tính phổ 
biến. Tuy nhiên, ở Mì Quảng, ta có thể thấy được sự sáng tạo riêng biệt của 
vùng Quảng Nam. Nó không dựa trên một truyền thống sẵn có nào và được 
xác định ngay từ tên gọi, mì quảng là món ăn được bắt nguồn từ Quảng 
Nam – Đà Nẵng xưa. 

Sở dĩ có tên gọi như vậy, theo nhiều tài liệu, mì Quảng được ra đời từ 
sự giao thoa văn hóa giữa người Việt và người Tàu. Vào thế kỷ 16, dưới thời 
chúa Nguyễn, đất Hội An trở thành nơi buôn bán ngoại thương đông đúc với 
thương nhân nước ngoài, và với sự trù phú ở đây, người Tàu đã du nhập vào 
Quảng Nam - Đà Nẵng xưa khá nhiều, mang theo cả những món ăn đặc 
sản của họ, trong đó có những món ăn làm từ bột mỳ kha khá giống với món 
mỳ quảng bây giờ. Mì vốn là sản phẩm chế tạo bằng bột mì, tuy nhiên các 
món ăn xưa của Việt Nam không có món nào gọi là mì cả, trừ mì Quảng. Mì 
Quảng là món mì duy nhất của Việt Nam sử dụng nguyên liệu chế biến lại từ 
bột gạo có chẳng có tí bột mì nào trong đó cả.  

“Thương nhau múc bát chè xanh 
làm tô mì Quảng mời anh xơi cùng” 

Từ miền quê đến thành phố, chỗ nào chúng ta cũng có thế tìm đuợc 1 
quán mì, có quán vách nứa mái tranh chênh vênh bên sườn núi, có quán nằm 
lặng lẻ bên những cánh đồng muớt xanh, có quán lại lọt thỏm giữa ồn ào phố 
thị…Tuy vậy, mì Quảng ở đâu cũng giữ đuợc những nét rất đặc trưng; ngon 
miệng, hấp dẫn mà đằm thắm và gần gũi lạ. 

 
(Nguồn ảnh: http://baoquangnam.vn/van-hoa/triet-ly-mi-quang-ky-1-de-an-mi-quang-dung-

bai-18127.html) 
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Chất lượng tô mì phụ thuộc rất nhiều thứ nhưng quan trọng hơn cả vẫn 

là công đoạn tráng bánh. Không có một công thức chung cho việc gia, giảm 
lượng nước pha bột để tráng mà thuộc về tay nghề “bí truyền” của mỗi gia 
đình. Bắt đầu từ khâu chọn gạo để chể biến sợi mì Quảng, xưa, người ta 
chọn lúa lốc, lúa trì, lúa cang cũ ngâm gạo và xay bột để cho một tô mì thơm 
ngon, còn bây giờ, người ta thay bằng loại gạo nở mềm và cũng không quá 
dẻo cơm.  

Bánh được tráng trên khuôn tráng thường làm bằng vải láng, khổ rộng 
hơn 40cm. Khi nước sôi, người tráng khuấy bột đều, múc bột đổ lên khuôn, 
láng đều và đậy nắp. Bánh chín, dỡ nắp, và vớt bánh bày trên vỉ, chồng lên 
liên tục cho đến khi hết thau bột. Bánh nguội, thoa dầu (tốt nhất là thoa dầu 
Phụng đã khử chín) gấp lại và xắt ra thành sợi mì với bề bản của nó phải cỡ 1 
centimet; có đôi khi to hơn. Cho nên nhìn vào tô mì Quảng, người ăn sẽ thấy 
được sợi to sợi nhỏ, không đơn điệu và “công nghiệp” như tô bún hay tô hủ 
tiếu, sợi nào sợi nấy đều có kích cỡ như nhau. 

 

 
(Ảnh minh họa) 

Mặc dù, món mì Quảng nhìn có vẻ cầu kỳ, ấy thế mà nguyên liệu chế 
biến nhân ăn kèm lại rất mộc mạc và bình dị, thường là với bất cứ thứ thịt cá 
tôm cua gì người ta cũng có thể xào nấu thành nhân mì. Vùng nhiều tôm cua 
thì làm mì tôm cua. Dễ tìm như thịt heo thịt bò thì ta có mì thịt heo thịt bò. Ở 
thôn quê xa chợ búa câu được mấy con cá tràu thì cứ làm mì cá tràu. Hoặc 
gà, vịt tùy thích. Đầu mùa mưa bắt được nhiều ếch thì người ta lại được 
thưởng thức món mì ếch, loại đặc sản lâu lâu mới có một lần. Qua đó, ta có 
thể thấy rằng mì Quảng là một món biến hóa khôn lường tùy theo sản phẩm 
mà địa phương hoặc gia đình có được mà tô mì sẽ có một hương vị như thế 
nào. 
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(Ảnh minh họa) 

Bên cạnh sợi mì và nhận ăn kèm, nước chan mì Quảng cũng được chế 
biến từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau, tùy theo loại mì mà thực khách 
muốn dùng. Không như phở, nước chan của mì Quảng có độ đậm đặc ngon 
ngọt được tạo nên từ các nguyên liệu. Nước chan cho mì rất ít, không bao 
giờ ngập lên sợi mì, trông hài hòa rất đẹp mắt bởi màu trắng, xanh, vàng xen 
trộn.  

Để thưởng thức trọn vẹn vị ngon tinh tế của món mì Quảng, người ta 
thường ăn kèm với bánh tráng mè đen, có thể chấm bánh tráng với nước lèo 
hoặc bóp vụn bánh, trộn chung vào tô mì. Khi ăn phải ăn kèm với rau sống 
mà rau sống phải đảm bảo 9 vị để tạo nên hương vị nồng nàn đặc trưng 
riêng, đó là: xà lách, húng quế, cải non mới nụ, giá đỗ, ngò rí, rau răm, hành 
hoa, hoa chuối. 

 
(Ảnh minh họa) 

Thời gian trôi đi chứng tỏ mì Quảng có một sức sống bền bỉ như cây 
bám trên đất. Khi rời khỏi vùng đất sinh ra nó, mì Quảng không còn thuần túy 
là món ăn nữa, mà trở thành một trong những nét đẹp văn hóa ẩm thực 
Quảng Nam nói riêng và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung. 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn) 
 

*** 


