
 
 

 
 

 
 
 
 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021 
BẢN TIN SỐ 1303 
  (Lưu hành nội bộ) 

 
 
 

(Ngày 21/05/2021 đến ngày 27/05/2021) 
 

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 21-05 24-05 25-05 26-05 27-05 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 466 - 470 466 - 470 466 - 470 466 - 470 466 - 470 

 5% tấm 456 - 460 456 - 460 456 - 460 456 - 460 456 - 460 

 25% tấm 439 - 443 439 - 443 439 - 443 439 - 443 437 - 442 

 Hom Mali 92% 708 - 712 703 - 707 698 - 702 698 - 702 703 - 707 

 Gạo đồ 100% Stxd 469 - 473 469 - 473 469 - 473 469 - 473 466 - 470 

 A1 Super 401 - 405 398 - 402 397 - 401 397 - 401 397 - 401 

VIỆT NAM 5% tấm 493 - 497 493 - 497 488 - 492 488 - 492 488 - 492 

 25% tấm 468 - 472 468 - 472 468 - 472 468 - 472 463 - 467 

 Jasmine 573 - 577 563 - 567 563 - 567 563 - 567 563 - 567 

 100% tấm 423 - 427 423 - 427 418 - 422 418 - 422 418 - 422 

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

 25% tấm 358 - 362 358 - 362 358 - 362 358 - 362 358 - 362 

 Gạo đồ 5% Stxd 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 

 100% tấm Stxd 273 - 277 273 - 277 273 - 277 273 - 277 273 - 277 

PAKISTAN 5% tấm 438 - 442 438 - 442 438 - 442 438 - 442 438 - 442 

 25% tấm 378 - 382 378 - 382 378 - 382 378 - 382 378 - 382 

 100% tấm Stxd 353 - 357 353 - 357 353 - 357 353 - 357 353 - 357 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 

MỸ 4% tấm 625 - 629 625 - 629 625 - 629 625 - 629 625 - 629 

 15% tấm (Sacked) 576 - 580 576 - 580 576 - 580 576 - 580 576 - 580 

 Gạo đồ 4% tấm 606 - 610 606 - 610 606 - 610 606 - 610 606 - 610 

 Calrose 4%  
1028 - 
1032 

1028 - 
1032 

1028 - 
1032 

1028 - 
1032 

1028 - 
1032 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:  
Trung Quốc: 
*Gạo và lúa mì thay thế cho ngô trong chế biến thức ăn chăn nuôi: 
Ngày 21/05/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Khi giá ngô tăng lên mức cao nhất trong 8 năm trên thị trường toàn cầu, 

các nhà nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc đang tiếp tục thay thế ngũ cốc 
thức ăn chăn nuôi bằng gạo và lúa mì. 

Theo một báo cáo gần đây của cơ quan USDA, một lượng gạo cũ và 
lúa mì tồn kho kỷ lục đã được đưa vào các nhà máy thức ăn chăn nuôi để 
thay thế cho ngô. Cơ quan này ước tính mức tiêu thụ ngô làm thức ăn chăn 
nuôi và các mục đích sử dụng khác ở Trung Quốc sẽ tăng khoảng 6,7% trong 
năm thị trường 2020/21 (tháng 9 năm 2020 / tháng 8 năm 2021). Cơ quan 
này ước tính Trung Quốc sẽ nhập khẩu kỷ lục 28 triệu tấn ngô trong năm thị 
trường 2020/21. 

Do nhu cầu sử dụng ngô làm thức ăn ngày càng tăng nhằm tăng sản 
lượng lợn, nên giá ngũ cốc nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi của Trung 
Quốc đã tăng khoảng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá đậu tương tăng 
khoảng 18,75%. Nguyên nhân dẫn đến nhu cầu đối với ngô và đậu tương cao 
hơn này là do chính phủ gia tăng các biện pháp nhằm tăng sản lượng lợn hơi 
ở nước này lên khoảng 200 triệu con sau khi bùng phát Dịch tả lợn châu Phi 
(ASF) vào năm 2018 và 2019. Khoảng 150 triệu con lợn chết và 150 triệu con 
khác bị tiêu hủy do sự bùng phát ASF.  

 

Philippines: 
*Thuế nhập khẩu gạo: 
Ngày 24/05/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo tờ Phil Star, tuần trước, một số Thượng nghị sĩ Philippines đã đệ 

trình Nghị quyết 726 của Thượng viện với nội dung thúc giục Tổng thống rút 
lại EO 135 vì “Không có cơ sở hợp lý và đầy đủ để giảm thuế suất đối với gạo 
và nó sẽ chỉ (gây thêm) gánh nặng (cho) nông dân trồng lúa của chúng tôi, 
làm tăng thêm sự phụ thuộc vào nhập khẩu của chúng tôi và khiến chính phủ 
mất hàng triệu đô la doanh thu”. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống nước này 
đã từ chối yêu cầu về việc rút lại Lệnh hành pháp 135 của chính phủ để giảm 
thuế nhập khẩu gạo xuống 35% trong năm nay. 

Theo tuyên bố của Người phát ngôn của Tổng thống thì EO 135 là một 
tấm đệm chống lại lạm phát và đảm bảo rằng chính phủ sẽ bảo vệ nông dân 
và giúp họ bán sản phẩm thu hoạch của mình một cách cạnh tranh. 

Ngoài ra, quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo của chính phủ là một 
phần trong nỗ lực duy trì an ninh lương thực trong bối cảnh các trường hợp 
COVID-19 gia tăng ở hầu hết các nước xuất khẩu gạo. Bên cạnh đó, Chính 
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phủ cũng lo ngại nếu các nhà xuất khẩu gạo sẽ hạn chế xuất khẩu gạo như 
họ đã làm vào năm ngoái. 

 

EU và Anh: 
*Tình hình xuất nhập khẩu gạo: 
Ngày 26/05/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 

 
Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính 

từ ngày 01/09/2020 đến ngày 23/05/2021 của niên vụ 2020/21 (01/09/2020 - 
31/08/2021), EU và Anh đã nhập khẩu 881.882 tấn gạo xay xát (trong đó, 
nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 149.655 tấn và nhập khẩu gạo Indica 
đạt tổng cộng 732.227 tấn), giảm khoảng 20% so với 1,107 triệu tấn của cùng 
kỳ niên vụ 2019/2020. 

Về xuất khẩu, EU và Anh đã xuất khẩu tổng cộng 226.171 tấn gạo xay 
xát, giảm khoảng 3,8% so với 217.914 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. 
Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 169.233 tấn và xuất khẩu gạo Indica 
đạt tổng cộng 56.937 tấn. 

 
* Lưu ý: Dữ liệu sau ngày 01/01/2021, không bao gồm Vương quốc Anh vì 
Brexit. Trước Brexit, trong niên vụ hiện tại, từ ngày 01/09/2020 - ngày 
31/12/2020, Anh đã nhập khẩu 84.020 tấn và xuất khẩu 362 tấn. 
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*Chính sách Nông nghiệp chung (CAP) mới: 
Ngày 26/05/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo Reuters, Cuộc họp giữa các Bộ trưởng từ 27 quốc gia thành viên 

của Liên minh Châu (EU) đã diễn ra tại Brussels vào ngày 26/05/2021, sau 
cuộc họp giữa Nghị viện Châu Âu, các quốc gia thành viên và Ủy ban Châu 
Âu về các cải cách liên quan đến Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP) mới 
của Liên minh châu Âu sau ba năm đàm phán dự kiến sẽ sớm kết thúc. 

CAP mới nhằm mục đích cải cách chương trình trợ cấp nông trại của 
EU, bảo vệ nông dân nhỏ và gắn kết nông nghiệp với các mục tiêu môi 
trường. CAP mới được cho là sẽ cố gắng ngăn chặn việc thất thoát tại các 
trang trại nhỏ ở châu Âu. Trong khi đó, CAP hiện tại bị chỉ trích đặc biệt liên 
quan đến cơ cấu thanh toán. Các nhà hoạch định chính sách đang đề xuất 
giới hạn lượng tiền mặt mà mỗi người nhận được. 

Tổng thư ký của nông dân châu Âu và nhóm hợp tác xã nông nghiệp 
Copa Cogeca, cho biết các cải cách phải đảm bảo thúc đẩy khả năng cạnh 
tranh của nông dân châu Âu. 

 

Argentina: 
*Công nhân cảng tiếp tục đình công: 
Ngày 26/05/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo Reuters, các công nhân cảng Argentina đã kêu gọi một cuộc đình 

công hai ngày nữa kể từ nửa đêm ngày 26/05/2021. Một nhóm gồm 11 công 
đoàn đã ra tuyên bố thông báo về cuộc đình công mới. 

Trước đó, các công nhân cảng đã đình công vào ngày 19 và 
20/05/2021, yêu cầu chính phủ công nhận họ là công nhân thiết yếu và ưu 
tiên tiêm vắc xin COVID-19 cho họ. Các công đoàn cảng lưu ý rằng quyết 
định kêu gọi một cuộc đình công hai ngày nữa là do sự gia tăng các vụ việc 
trong nước và các cuộc đàm phán với chính quyền quốc gia đã thất bại. Hoạt 
động xuất khẩu của Argentina bị đình trệ vào tuần trước do cuộc đình công. 
Nước này là nhà cung cấp ngô số 3 thế giới và là nhà xuất khẩu đậu tương 
thức ăn chăn nuôi hàng đầu. Cuộc đình công diễn ra vào lúc cao điểm của 
mùa xuất khẩu, dồn về các nguồn địa phương. Nông dân Argentina hiện đang 
thu hoạch ngô và đậu tương, hai loại cây nông sản xuất khẩu chính của nước 
này. 

 

Nhật Bản: 
*Cập nhật kết quả đấu thầu SBS: 
Ngày 27/05/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo thông báo của Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp Nhật Bản (MAFF), nước 

này đã tìm cách nhập khẩu khoảng 1.040 tấn gạo trong cuộc đấu thầu Mua và 
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Bán đồng thời (SBS) đầu tiên của CPTPP trong năm tài chính 2021/22 (tháng 
4/2021 - tháng 3/2022). Tuy nhiên, trong cuộc đấu thầu ngày 25/05, MAFF chỉ 
nhận được đơn xin 80 tấn gạo của Úc (gạo nguyên hạt), nhưng không có đơn 
nào đấu thầu thành công.  

Do đó, MAFF đã quyết định tiến hành đấu thầu lại vào ngày 26/5/2021. 
Với kết quả MAFF đã nhận được đấu thầu thành công 20 tấn. Chi tiết giá của 
các cuộc đấu thầu có thể được tìm thấy tại: 

maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_sbsrice/attach/pdf/index-61.pdf 
 
III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

 Thái Lan, thị trường rất trầm lắng, giá chào gạo các loại, trừ nếp, đều 
kết thúc tuần giảm, người mua vẫn đang mong chờ những mức giá thấp hơn. 
Tuần qua cũng ghi nhận một thỏa thuận cấp chính phủ được ký kết bởi hai 
đại diện là Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA) và COFCO 
(Trung Quốc). Tuy nhiên, với số lượng khá nhỏ (20.000 tấn gạo trắng, giao 
hàng bằng container, chưa xác định thời gian giao hàng) và được thực hiện 
bởi nhiều thương nhân vốn đã có sẵn hàng tồn kho nên thỏa thuận này đã 
không hỗ trợ được cho thị trường trong nước.  
 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, tuần qua diễn ra khá chậm chạp, giá chào gạo các loại tiếp tục 
giảm nhẹ, cước vận chuyển vẫn ở mức cao và tiến độ xếp hàng tại cảng bị 
đình trệ do thiếu nhân công.  
 Trước làn sóng bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên khắp thế giới, cùng 
với giá lúa mì cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái thì nguồn cung gạo giá rẻ 
của Ấn Độ đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc ổn định đời sống an 
sinh xã hội cũng như góp phần hạn chế tình trạng lạm phát giá lương thực. 
Giá gạo tiêu dùng trên thế giới theo đó cũng không bị biến động mạnh nhờ 
lượng lúa gạo tồn kho lớn tại hai quốc gia đông dân nhất trên thế giới là Ấn 
Độ (khoảng 113 triệu tấn quy gạo) và Trung Quốc (56,7 triệu tấn quy gạo).     
 Pakistan, mở cửa trở lại với nhiều tín hiệu lạc quan trong tuần vừa qua 
khi tháng Ramadan cũng như kỳ nghỉ Eid al-Fitr đã kết thúc.   
 Phân khúc gạo trắng 5% tấm kết thúc tuần với giá chào tăng nhẹ do nhu 
cầu khởi sắc cùng với chuỗi hoạt động nhộn nhịp khi các thương nhân bắt 
đầu tập trung giao các đơn hàng mới đi Đông Phi cũng như các đơn hàng đi 
Đông Nam Á đã ký từ tháng 03/2021, được gia hạn thời gian giao hàng đến 
tháng 5-6/2021. Đáng lưu ý, giá cước container từ Pakistan đi khu vực Đông 
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Phi đã hạ nhiệt, góp phần hỗ trợ tâm lý cho cả người mua và người bán, 
trong khi cước đi bờ Tây hiện vẫn còn cao.  
 Phân khúc gạo tấm trắng tiếp tục đón nhận nhu cầu ổn định từ khu vực 
châu Á. Tuy nhiên, giá chào tuần qua vẫn giảm do nguồn cung hàng hóa hiện 
rất dồi dào.  
 Phân khúc gạo basmati ổn định và dự kiến nhu cầu sẽ lạc quan hơn 
trong thời gian tới, nhất là khi châu Âu mở cửa biên giới đối với hộ chiếu 
vaccine. Nhu cầu nhập khẩu gạo basmati để phân phối vào các hệ thống nhà 
hàng ở châu Âu vốn là nhân tố chính hỗ trợ cho phân khúc này.  
 Theo Cơ quan Thống kê Pakistan (PBS), nước 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, tiếp tục yên ắng, các thương nhân chủ yếu tập trung giao 
hàng cho Bangladesh theo thỏa thuận 100.000 tấn gạo emata đã ký kết hồi 
tháng 01/2021.  
 Trong thời gian qua, giá chào gạo Miến Điện nhận được sự hỗ trợ khi 
đồng kyat sụt giảm so với đồng dollar Mỹ. Tuy nhiên, với tình hình vận chuyển 
hàng hóa bằng container khó khăn cùng với áp lực thiếu hụt nhân công trong 
nước làm nguồn cung này tiếp tục gặp nhiều hạn chế.  
 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.    

 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 21/05 Ngày 24/05 Ngày 25/05 Ngày 26/05 Ngày 27/05 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,43 6,42 6,41 6,39 6,37

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

Rupiah Indonesia (IDR) 14.358,38 14.359,52 14.334,08 14.323,08 14.296,83

Rupee Ấn Độ (INR) 72,87 72,88 72,80 72,74 72,61

Yen Nhật Bản (JPY) 108,94 108,81 108,96 109,11 109,81

Philippines Peso (PHP) 47,92 48,07 48,16 48,13 48,00

Pakistan Rupees (PKR) 153,34 153,75 153,59 155,11 155,08

Baht Thái Lan (THB) 31,37 31,35 31,35 31,24 31,29

Vietnamese Dong (VND) 23.060,49 23.101,23 23.094,96 23.049,79 23.046,97

 (Nguồn: www.xe.com) 
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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 27/05/2021, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Đông Xuân 2020 – 2021, 
đã thu hoạch dứt điểm được 1,520 triệu ha với năng suất khoảng 7,23 tấn/ha; 
vụ Hè Thu 2021 xuống giống được 1,230 triệu ha/1,521 triệu ha diện tích kế 
hoạch, đã thu hoạch được 67 ngàn ha với năng suất 6,47 tấn/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 15.05 
đến 21.05.2021: 

(Nguồn Cục BVTV, Theo www.ppd.gov.vn) 
2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 
* Trên cây lúa 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 22.021 ha (tăng 4.843 ha so với kỳ trước, 
tăng 5.610 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 370 ha, phòng trừ 10.006 
ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, An 
Giang, Sóc Trăng Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ,… 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 2.418 ha (giảm 3.912 ha so với kỳ 
trước, giảm 6.720 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 3.843 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên 
Giang, Vĩnh Long, Bắc Giang,… 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.023 ha (tăng 52 ha so với kỳ 
trước, tăng 994 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 4.480 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, BR-Vũng Tàu, Long 
An, Sóc Trăng …  

- Bệnh đạo ôn: 

+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 8.188 ha (tăng 3.807 ha so với kỳ 
trước, tăng 1.731 ha  so với CKNT), phòng trừ 8.332 ha. Phân bố chủ yếu tại 
các tỉnh Kiên Giang, Long An, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, 
Bình Thuận, Gia Lai… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.596 ha (tăng 152 ha so với kỳ 
trước, tăng 73 ha so với CKNT), mất trắng 1,6 ha tại Hải Phòng; diện tích phòng 
trừ trong kỳ 111.800 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, … 

- Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 1.399 ha (giảm 4.042 ha so với kỳ 
trước, giảm 468 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.365 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh như Đồng Tháp, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Điện Biên, 
Hà Nội, Bắc Giang, …. 
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- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 2.018 ha (giảm 2.430 ha so với kỳ trước, 
giảm 605 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 3.094 ha. Phân bố 
chủ yếu ở các tỉnh như Bắc Ninh, Nam Định, Điện Biên, Long An, Đồng Tháp, 
Hậu Giang, Tây Ninh, Tiền Giang,… 

- Bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm 1.986 ha (giảm 922 ha 
so với kỳ trước, tăng 1.956 ha so với CKNT), tỷ lệ bệnh phổ biến 5- 10 % số 
dảnh, nơi cao > 20% số dảnh với diện tích 76 ha. Bệnh xuất hiện trên lúa giai 
đoạn đẻ nhánh – làm đòng – trỗ tại tỉnh Kiên Giang (diện tích nhiễm tập trung 
chủ yếu tại 03 huyện: Giồng Riềng, Châu Thành và Tân Hiệp).  

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 5.307 ha (tăng 1.600 ha so với kỳ 
trước, tăng 4.248 ha so với CKNT) diện tích phòng trừ trong kỳ 1.542 ha. 
Phân bố tại các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, 
Bình Thuận.  

- Chuột: Diện tích nhiễm 5.772 ha (giảm 1.150 ha so với kỳ trước, 
giảm 5.975 ha so với CKNT), diện tích nặng 110 ha, diện tích phòng trừ 
trong kỳ 2.107 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi, An 
Giang, Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ Thái Bình, Hà 
Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, … 

- Lúa cỏ (lúa ma): hại diện hẹp trên các giống lúa Thiên ưu 8, J02, 
KD18… tỷ lệ trung bình 1-3%, cao 5-7%, cục bộ 10-30% số dảnh. Diện tích 
nhiễm 48 ha (tăng 38 ha so với kỳ trước, tăng 48 ha so với CKNT), nhiễm 
nặng 05 ha, đã phòng trừ 33 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Hà Nội, Ninh 
Bình,…  

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 
* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ 

Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại tăng trên các giống lúa nhiễm, lúa 
Đông Xuân  trà chính vụ – muộn, mật độ tăng, hại nặng diện hẹp chủ yếu trên 
ruộng chân vàn trũng, sẽ có cháy ổ cục bộ trên trà lúa chắc xanh – đỏ đuôi 
nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời; 

Ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác như: sâu đục thân 2 chấm 
gây bông bạc diện hẹp trên trà lúa trỗ muộn khoảng cuối tháng 5; bệnh đạo 
ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên giống nhiễm, đặc biệt là những 
ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá nặng; bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên trà 
lúa chính vụ - muộn; bệnh bạc lá phát sinh gây hại tăng trên trà lúa chính vụ - 
vụ muộn sau các cơn mưa giông; bệnh đen lép hạt,... hại cục bộ. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

- Trên lúa Đông Xuân muộn: các đối tượng sinh vật gây hại cuối vụ như rầy 
nâu, rầy lưng trắng, chuột, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát 
sinh và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng diện hẹp tại Thanh Hóa; 
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- Trên lúa gieo thẳng và mạ Hè Thu 2021: các đối tượng như bọ trĩ, rầy nâu, 
rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, ốc bươu vàng, chuột,... phát sinh 
và gây hại nhẹ.  

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:  

Các đối tượng: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân hai chấm, bệnh 
đạo ôn lá, chuột,... tiếp tục gây hại trên lúa Xuân Hè giai đoạn đứng cái – làm 
đòng; Bọ trĩ, ruồi đục lá, sâu keo, ốc bươu vàng, ... hại lúa Hè Thu giai đoạn 
mạ - đẻ nhánh, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. 

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

- Rầy nâu: trên đồng ruộng phổ biến rầy tuổi 4 – trưởng thành và gây 
hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng- trỗ. Cần quản lý 
tốt nguồn rầy tại những ruộng đã bị nhiễm bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá, tránh 
để rầy lây lan và lan truyền bệnh ra diện tích mới, đặc biệt là các diện tích lúa 
mới xuống giống. 

- Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: có khả năng tiếp tục phát triển và gây hại 
tăng trên trà lúa Hè Thu 2021, đặc biệt là trên những ruộng đã nhiễm bệnh 
không được xử lý triệt để, ruộng gieo sạ không theo đúng lịch khuyến cáo của 
ngành nông nghiệp. 

- Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên trà lúa Hè Thu 
2021 giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng nhất là những ruộng gieo trồng giống 
nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm. 

- Ốc bươu vàng: tiếp tục phát triển và gia tăng diện tích gây hại do thời 
tiết mưa nhiều, đặc biệt đặc biệt trên những chân ruộng thấp trũng mới gieo 
sạ.  Chú ý theo dõi đối tượng này, khuyến cáo áp dụng các biện pháp canh 
tác để diệt trừ. 

 
II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO:  

Theo số liệu tổng hợp, kết quả xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 05/2021 
đạt 269.224 tấn, trị giá 145,908 triệu USD so với cùng kỳ giảm 48,17% về số 
lượng và giảm 46,63% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm 
đến ngày 15/05/2021 số lượng đạt 2,242 triệu tấn, trị giá 1,218 tỷ USD so với 
cùng kỳ về số lượng giảm 15,07% và về trị giá giảm 4,27%. 

 

III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 
Từ ngày 01/05 - 27/05/2021, có 32 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 255.200 tấn gạo các loại trong đó, 27 tàu cảng Hồ Chí Minh và 
05 tàu cảng Mỹ Thới. 

 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Haydee HCM 25-04-21 30.000 Cuba 
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2 MD Sun HCM 30-04-21 6.000 Philippines 
3 Hải Hà 58 HCM 02-05-21 3.800 Malaysia 
4 Quang Minh 5 HCM 02-05-21 4.000 Malaysia 
5 Royal 16 HCM 03-05-21 5.000 Philippines 
6 Hải Bình 16 HCM 05-05-21 4.000 Philippines 
7 Hải Hà 388 HCM 05-05-21 3.900 Philippines 
8 Nasico Eagle HCM 05-05-21 3.800 Philippines 
9 New ACE HCM 05-05-21 7.000 Philippines 

10 Việt Hải Sun HCM 05-05-21 4.000 Philippines 
11 An Hải Star HCM 06-05-21 7.000 Bangladesh  
12 Globe 06 HCM 06-05-21 3.800 Philippines 
13 Hải Phương 619 HCM 06-05-21 4.000 Philippines 
14 Việt Hải Star HCM 06-05-21 4.000 Philippines 
15 Sunrise 69 HCM 08-05-21 6.500 Philippines 
16 Thái Bình 38 HCM 08-05-21 5.000 Philippines 
17 Trường Lộc 16 HCM 08-05-21 5.000 Philippines 
18 Hoàng Phương 88 Mỹ Thới 12-05-21 3.950 Philippines 
19 Hoàng Phương Star Mỹ Thới 12-05-21 3.950 Philippines 
20 Royal 27 HCM 12-05-21 10.900 Hàn Quốc 
21 Hà Đông Mỹ Thới 13-05-21 4.000 Philippines 
22 Hải Phương Ocean Mỹ Thới 15-05-21 4.000 Philippines 
23 HTK Venus HCM 16-05-21 3.800 Philippines 
24 Oceanic Leader HCM 17-05-21 48.000 Châu Phi 
25 Hồng Lĩnh 1 HCM 18-05-21 12.000 Philippines 
26 Kiến Hưng Mỹ Thới 21-05-21 3.000 Philippines 
27 New Hope HCM 21-05-21 10.000 Philippines 

28 Sky Light HCM 22-05-21 45.000 Châu Phi 

29 Hòa Bình 54 HCM 23-05-21 5.000 Philippines 
30 Oriental Sky HCM 23-05-21 5.000 Philippines 
31 Royal 27 HCM 25-05-21 10.900 Hàn Quốc 
32 Quang Minh 6 HCM 27-05-21 5.000 Philippines 
33 Royal 18 HCM 27-05-21 5.000 Philippines 
34 Trường Lộc 16 HCM 27-05-21 4.900 Philippines 
35 Royal 89 HCM 27-05-21 5.000 Philippines 

Tổng  386.000   



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 

27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài    6.150     -100    6.350         -       6.050     -100        6.200         -           6.700     -100    6.700     6.290  

Lúa thường    6.050         -       6.050         -       5.950     -100        6.150     -150    6.450         -      6.100     -300    6.450     6.125  

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài    8.050     -100    7.450         -       7.450     -100        6.425         -           7.700     -100    8.050     7.415  

Lúa thường    7.950         -       7.050         -       7.100     -100        6.400     -125        7.100     -300    7.950     7.120  

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1    9.850     -100    9.500     -100    9.550         -           9.450  -150      10.000   `   10.000     9.670  

Lứt loại 2    9.050     -100    8.850     -250    9.075        25         8.950     -200    8.950         -      9.100         -       9.100     8.996  

Xát trắng loại 1       10.900     -150      11.050         -     10.850     -350      11.200         -     11.200   11.000  

Xát trắng loại 2       10.300     -150      10.550         -     10.450     -200  10.500         -    10.400         -     10.550   10.440  

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2    8.650     +100     8.750     -100    8.250         -       8.450         -       8.450         -       8.650         -      8.700         -       8.750     8.557  

Tấm 2/3        8.150     +100     8.050         -           7.550         -           7.600         -       8.150     7.838  

Tấm 3/4    7.550         -       7.950     +100     7.350         -       7.250         -                   7.950     7.525  

Cám xát    7.550     +100     7.550     +100     7.550     +100     7.250     +100     7.550     +100     6.950         -      7.500     -50    7.550     7.414  

Cám lau    7.550     +100     7.550     +100     7.550     +100     7.250     +100     7.550     +100     6.950         -      7.500     -50    7.550     7.414  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5%  11.150         -     10.850     -100  10.650         -     10.850         -     11.500      +250   10.900         -    10.750         -     11.500   10.950  

10%      10.750     -100          10.600     -400          10.750   10.675  

15%  10.950         -     10.650     -100  10.350         -         10.400     -550  10.700         -    10.550         -     10.950   10.600  

20%      10.550     -100          10.200     -600          10.550   10.375  

25%  10.750         -     10.450     -100  10.050         -         10.000     -300  10.500         -    10.200         -     10.750   10.325  

 

*** 


