
 
 

 
 

 
 
 
 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021 
BẢN TIN SỐ 1306 
  (Lưu hành nội bộ) 

 
 
 

(Ngày 11/06/2021 đến ngày 17/06/2021) 
 

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 11-06 14-06 15-06 16-06 17-06 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 453 - 457 451 - 455 449 - 453 449 - 453 444 - 448 

 5% tấm 443 - 447 441 - 445 439 - 443 439 - 443 434 - 438 

 25% tấm 423 - 427 423 - 427 420 - 424 420 - 424 414 - 418 

 Hom Mali 92% 668 - 672 668 - 672 668 - 672 668 - 672 668 - 672 

 Gạo đồ 100% Stxd 453 - 457 452 - 456 450 - 454 450 - 454 446 - 450 

 A1 Super 391 - 395 388 - 392 385 - 389 385 - 389 380 - 384 

VIỆT NAM 5% tấm 483 - 487 483 - 487 483 - 487 478 - 482 478 - 482 

 25% tấm 463 - 467 463 - 467 463 - 467 458 - 462 458 - 462 

 Jasmine 558 - 562 558 - 562 558 - 562 558 - 562 558 - 562 

 100% tấm 418 - 422 418 - 422 418 - 422 413 - 417 413 - 417 

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 363 - 367 363 - 367 363 - 367 363 - 367 363 - 367 

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

PAKISTAN 5% tấm 443 - 447 438 - 442 438 - 442 428 - 432 428 - 432 

 25% tấm 383 - 387 378 - 382 378 - 382 368 - 372 368 - 372 

 100% tấm Stxd 348 - 352 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 413 - 417 408 - 412 408 - 412 408 - 412 408 - 412 

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

 15% tấm (Sacked) 586 - 590 586 - 590 586 - 590 586 - 590 586 - 590 

 Gạo đồ 4% tấm 604 - 608 604 - 608 601 - 605 601 - 605 601 - 605 

 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:  
Haiti: 
*Dự báo từ FAO: 
Ngày 11/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Haiti sẽ 

bắt đầu vụ thu hoạch lúa chính năm 2021 vào tháng 6. Điều kiện mùa vụ hiện 
tại rất thuận lợi trong ba tháng qua. 

Tuy nhiên, nông dân nước này phải đối mặt với những thách thức do 
đầu vào đắt đỏ. Để tăng khả năng tiếp cận đầu vào của nông dân, chính phủ 
đã đưa ra giá trần đối với phân bón vào tháng 11/2020. Chính phủ cũng 
khánh thành một đập thủy điện ở Vụ Đông Bắc vào tháng 5/2021 để tăng 
nguồn cung cấp nước tưới. 

Lượng mưa trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 được dự báo ở mức 
trên trung bình và được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vụ mùa thứ hai 
năm 2021, bắt đầu vào tháng 7. 

FAO ước tính sản lượng gạo năm 2020 của Haiti ở mức 172.000 tấn, 
giảm khoảng 2,9% so với 177.000 tấn trong năm 2019. Tổng lượng ngũ cốc 
nhập khẩu năm 2020/21 (tháng 7/6) của quốc gia này được dự báo ở mức 
cao hơn một chút so với mức trung bình là 830.000 tấn. Nhập khẩu ngũ cốc 
chủ yếu bao gồm gạo và lúa mì. Mức nhập khẩu cao hơn được cho là do mức 
sản xuất thấp vào năm 2020. Giá của hầu hết gạo nhập khẩu đã tăng từ 
tháng 1 đến tháng 4/2021, do sự suy yếu của tiền tệ. 

 

Philippines: 
*Tình hình dự trữ gạo và tác động từ việc hạ thuế nhập khẩu: 
Ngày 11 & 15/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1/4/2021, tổng 

dự trữ gạo ở Philippines ở mức 2,444 triệu tấn tăng khoảng 17,5% so với 
mức 2,080 triệu tấn của tháng trước và tăng khoảng 3,2% so với 2,367 triệu 
tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dự trữ hộ gia đình 
chiếm 1,465 triệu tấn, kho thương mại chiếm 738.160 tấn và dự trữ NFA 
chiếm 241.170 tấn. 

Bên cạnh đó, theo tài liệu mới nhất về "Ngũ cốc: Thị trường thế giới và 
thương mại" của cơ quan USDA, quyết định hạ mức thuế quan Tối huệ quốc 
(MFN) xuống 35% từ mức 40% trong hạn ngạch và 50% ngoài hạn ngạch của 
chính phủ Philippines sẽ gây ra nhiều tác động đến thị trường gạo thế giới, 
bao gồm việc các nhà nhập khẩu gạo của nước này sẽ chuyển hướng từ các 
nước ASEAN truyền thống sang các nước ngoài ASEAN. 
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Ấn Độ là quốc gia được cơ quan USDA dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều 

nhất từ quyết định nói trên trong việc mở rộng thị phần tại Philippines do giá 
cả cạnh tranh. 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
 

Đài Loan: 
*Diện tich trồng lúa gảm do hạn hán: 
Ngày 11/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Cơ quan USDA vừa phát hành báo cáo mới nhất về Đài Loan. Báo cáo 

này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình thủy lợi hiện tại và ảnh 
hưởng của nó đối với nền nông nghiệp của quốc đảo này. 

Theo báo cáo, Đài Loan đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán 
nghiêm trọng và diện tích trồng lúa đang sụt giảm do trong năm 2020 không 
ghi nhận được bất cứ cơn bão nào đi vào quốc đảo này. Điều này dẫn đến 
mực nước trong các hồ chứa đã giảm đáng kể. Để tiết kiệm nước, Đài Loan 
đã quyết định giảm 24% diện tích vụ lúa đầu tiên năm 2021 (chủ yếu cần 
được tưới tiêu) so với cùng kỳ năm trước, tương đương 74.000 ha. Vụ đầu 
tiên của Đài Loan được trồng vào cuối tháng 2 và thu hoạch vào cuối tháng 6. 
Vụ lúa thứ hai gieo cấy vào cuối tháng 7, thu hoạch vào giữa tháng 11. 

Chính phủ cũng đã công bố các khoản hỗ trợ để bù đắp cho nông dân 
trồng lúa. 

 

CHLB Nga: 
*Diện tich trồng lúa gảm do hạn hán: 
Ngày 11/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo tờ Dawn and Gulf, Chính phủ Nga gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo 

từ Pakistan kể từ ngày 11/6/2021, kể từ khi có lệnh cấm nhập khẩu gạo từ 
Pakistan vào tháng 5/2019 do phát hiện bọ cánh cứng Khapra trong một lô 
hàng gạo được vận chuyển từ Pakistan. Quyết định được đưa ra sau khi các 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo thực hiện các biện pháp kiểm dịch thực vật do 
Cục An ninh Thực phẩm (DPP) thuộc Cục Kiểm dịch. 

Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc gia (NPPO) của Nga, đã thanh tra các 
công ty Pakistan vào tháng 2/2020, đã cho phép bốn công ty xuất khẩu gạo 
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sang Nga. NPPO được cho là sẽ cho phép các công ty khác xuất khẩu gạo 
sang Nga sau khi bộ phận kiểm dịch thực vật của DPP xác minh thông qua 
hình thức trực tuyến. 

Phó Giám đốc Kiểm dịch Kỹ thuật của DPP đã đàm phán với Nga trong 
năm qua về việc cho phép nhập khẩu gạo từ Pakistan. Ông được cho là đã 
đảm bảo với Nga về hệ thống Kiểm dịch Thực vật Pakistan và chương trình 
giám sát dịch hại. 

 

Iraq: 
*Dự báo từ FAO: 
Ngày 15/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản 

lượng lúa năm 2021 của Iraq được dự báo ở mức 200.000 tấn, giảm khoảng 
57% so với ước tính 464.000 tấn vào năm 2020. Sự suy giảm được cho là do 
ảnh hưởng của thời tiết khô hạn và lượng mưa thấp ở các khu vực phía Bắc 
của đất nước. 

FAO dự báo nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2021/22 của Iraq ở 
mức 1,1 triệu tấn. Iraq chủ yếu sản xuất lúa mì, chiếm khoảng 85% tổng sản 
lượng ngũ cốc cả nước. Lúa gạo chiếm khoảng 4% tổng sản lượng ngũ cốc ở 
Iraq. 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/IRQ/pdf/IRQ.pdf 
 

EU-UK: 
*Tình hình xuất nhập khẩu: 
Ngày 15/06/2021 
(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 13/06/2021 của niên vụ 2020/21 (01/09/2020 - 
31/08/2021), EU và Anh đã nhập khẩu tổng cộng 951.373 tấn gạo xay xát 
(trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 158.782 tấn và nhập khẩu 
gạo Indica đạt tổng cộng 792.592 tấn), giảm khoảng 23% so với 1,242 triệu 
tấn của cùng kỳ niên vụ 2019/2020. 
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Về xuất khẩu, EU và Anh đã xuất khẩu tổng cộng 249.512 tấn gạo xay 
xát, giảm khoảng 7,7% so với 231.572 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. 
Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 186.713 tấn và xuất khẩu gạo Indica 
đạt tổng cộng 62.974 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. 

 

Iraq: 
*Dự báo từ FAO: 
Ngày 15/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), vụ lúa 

2021/22 của Triều Tiên sẽ bắt đầu thu hoạch vào giữa tháng 9. 
FAO ước tính diện tích lúa năm 2020/21 của Triều Tiên là 470.300 ha 

và sản lượng lúa là 2,113 triệu tấn. Sản lượng lúa năm 2020/21 thấp hơn 
khoảng 10% so với mức trung bình 5 năm do sản lượng giảm. Năng suất lúa 
bình quân năm 2020 ước đạt 4,4 tấn/ha, thấp hơn bình quân 5 năm khoảng 
10%. 

Sản lượng giảm khoảng 25 – 45% ở các tỉnh Nam Pyongan, Nam và 
Bắc Hwanghae, Bắc và Nam Hamgyong, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng 
gạo cả nước. 

http://www.fao.org/3/cb5146en/cb5146en.pdf 
 

Bangladesh: 
*Tình hình nhập khẩu gạo: 
Ngày 15/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo tờ New Age Business, Bangladesh đã nhập khẩu gạo trị giá 696,6 

triệu USD trong 10 tháng đầu năm tài chính 2020/21 (tháng 7/tháng 4), gấp 
khoảng 42 lần so với mức 16,9 triệu USD trong năm tài chính 2019/20. 

Theo số liệu mới nhất của Bộ Lương thực Bangladesh, quốc gia này đã 
nhập khẩu 737.820 tấn gạo (bao gồm 521.500 tấn của khu vực tư nhân và 
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216.620 tấn của chính phủ) từ tháng 7/2020 - tháng 3/2021. Theo các quan 
chức của Bộ này, việc nhập khẩu thêm 50.000 tấn gạo đồ từ Ấn Độ sẽ được 
nhập trong giai đoạn cuối này và việc nhập khẩu tăng là một phần trong nỗ 
lực của chính phủ nhằm tăng nguồn cung và ổn định giá cả. 

 

Togo: 
*Dự báo từ FAO: 
Ngày 16/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng lúa năm 

2021 của Togo ở mức 150.000 tấn, giảm khoảng 6,2% so với ước tính 
160.000 tấn vào năm 2020. 

Các hoạt động gieo cấy cho vụ lúa năm 2021 đang được tiến hành. 
Diễn đàn Dự báo khí hậu thủy văn theo mùa ở Sudano-Sahelian Châu Phi 
(PRESASS) dự báo những trận mưa dưới mức trung bình ở các vùng ven 
biển của nước này trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2021. 

Bên cạnh đó, FAO dự báo tổng lượng ngũ cốc nhập khẩu trong năm thị 
trường 2020/21 (tháng 11/tháng 10) của Togo ở mức trên trung bình là 
350.000 tấn do các thương nhân địa phương đang muốn bổ sung dự trữ của 
họ. 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/TGO/pdf/TGO.pdf 
 

Senegal: 
*Dự báo từ FAO: 
Ngày 16/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng lúa năm 

2021 của Senegal ở mức 1,44 triệu tấn, tăng khoảng 6,7% so với ước tính 
1,35 triệu tấn vào năm 2020. 

Các hoạt động cải tạo đất và xuống giống cho vụ lúa năm 2021 đang 
được tiến hành, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 và tiến hành thu hoạch 
vào tháng 11. 

Diễn đàn Dự báo khí hậu thủy văn theo mùa ở Sudano-Sahelian Châu 
Phi (PRESASS) dự báo sẽ có những trận mưa dưới mức trung bình ở các 
vùng ven biển của nước này trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 
9/2021. 

FAO dự báo tổng nhập khẩu ngũ cốc (bao gồm cả gạo) trong giai đoạn 
2021/22 (11/10) của nước này ở mức cao là 2,4 triệu tấn do các thương nhân 
đang tích trữ. 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/SEN/pdf/SEN.pdf 
 

Colombia: 
*Dự báo từ FAO: 
Ngày 16/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
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Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng lúa năm 
2021 của Colombia ở mức 2,86 triệu tấn, giảm khoảng 5% so với ước tính 
3,015 triệu tấn vào năm 2020. 

Vụ thu hoạch lúa phụ năm 2021 đang được tiến hành và năng suất ở 
mức trên trung bình do điều kiện thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng lúa 
chính. Diện tích trồng trong vụ phụ này ước tính ở mức kỷ lục do giá cao hơn 
trong giai đoạn trồng (tháng 8-11/2020) cũng như điều kiện thời tiết phù hợp. 

Việc gieo cấy lúa chính vụ năm 2021 đã hoàn thành và đến tháng 7 sẽ 
thu hoạch. Diện tích trồng ước tính giảm do giá thấp phản ánh nguồn cung 
lớn từ vụ thu hoạch năm 2020. Năng suất dự kiến sẽ trên mức trung bình do 
điều kiện thời tiết thuận lợi. 

Giá gạo giảm đều đặn trong 4 tháng đầu năm 2021 do nguồn cung lớn 
từ sản lượng kỷ lục năm 2020 và thu hoạch vụ phụ năm 2021 trên mức trung 
bình. Giá cả tăng vào tháng 5 năm 2021 do sự xáo trộn trong các hoạt động 
thị trường sau các cuộc biểu tình và tắc đường. 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/COL/pdf/COL.pdf 
 

Trung Quốc: 
*Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp lai giống, ổn định đầu vào 

nông nghiệp: 
Ngày 15-17/06/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo một báo cáo gần đây của cơ quan USDA, Trung Quốc đang ưu 

tiên phát triển ngành công nghiệp hạt lai vì mầm và nhân giống là chìa khóa 
cho sự ổn định nông nghiệp và an ninh lương thực của nước này. 

Chi tiết về diện tích, sản xuất và cung cấp giống lúa lai được thảo luận 
trong báo cáo. 

 
Ngày 15/6, Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ trung tâm Khí tượng Quốc 

gia của nước này cho biết họ ghi nhận bệnh đạo ôn gây thiệt hại nặng tại một 
số khu vực thuộc các tỉnh trồng lúa chính của nước này là Hồ Nam và Giang 
Tây do độ ẩm quá cao vì mưa lớn và nắng thấp. 

Trong khi đó, theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá Urê, 
phân bón và thuốc trừ sâu đã tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 6/2021. 
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Ngày 17/6, Reuters dẫn nguồn báo có trên trang web của Chính phủ nước 
này cho biết, trong chuyến thăm tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc, Thủ tướng đã nhấn 
mạnh sự cần thiết trong việc duy trì giá ngũ cốc hợp lý, cũng như cần phải có 
các biện pháp hữu hiệu để ổn định giá cả vật tư đầu vào nông nghiệp, đồng 
thời gia tăng sự bảo vệ kết hợp gieo trồng các giống ngũ cốc cao cấp hơn ở 
vùng đất đên màu mỡ ở vùng Đông Bắc. 
 
III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan, thị trường nội địa tuần qua khá yên ắng, giá gạo trắng và gạo 
đồ giảm. Cước tàu duy trì ở mức cao tiếp tục gây ảnh hưởng đến các giao 
dịch xuất khẩu, giá chào theo đó cũng kết thúc tuần thấp hơn. Tương tự, giá 
chào mặt hàng gạo tấm trắng vẫn giảm nhẹ dù nguồn cung hạn chế trong khi 
nhu cầu nhập khẩu từ châu Phi vẫn còn. Phân khúc gạo nếp cũng ghi nhận 
giá chào tuần qua thấp hơn do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc và 
Indonesia giảm. Riêng phân khúc gạo Hom Mali ổn định trở lại nhờ các nhu 
cầu mới trên thị trường và đồng baht Thái tăng giá so với đồng USD cũng góp 
phần hỗ trợ cho mặt hàng này. 

Ấn Độ, giá xuất khẩu gạo trắng các loại tuần qua ổn định nhờ nguồn 
cung gạo hàng hóa dồi dào cũng như nỗ lực duy trì giá chào cạnh tranh của 
các thương nhân nước này. Tuy nhiên, do thị trường cước tàu biến động 
mạnh nên các thương nhân chỉ chào giá FOB. Riêng phân khúc gạo đồ và 
gạo basmati kết thúc tuần ảm đạm hơn do thiếu vắng nhu cầu.  

Theo báo cáo ngành hàng tháng 6/2021 của Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA), xuất khẩu gạo cả năm 2021 của Ấn Độ ước đạt mức kỷ lục 17 triệu 
tấn. Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo các loại trong quý I/2021, trong 
đó chỉ riêng tháng 3/2021, con số này lên đến gần 2,5 triệu tấn.   

 
Tính đến ngày 01/06/2021, tồn kho gạo cả nước đạt 49,15 triệu tấn, bao 

gồm 28,69 triệu lúa quy gạo, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 
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2,3% so với thời điểm 01/05/2021. Chính phủ Ấn Độ đang tập trung mua vào 
khối lượng lớn gạo trắng xay xát mới cho mục đích đảm bảo nhu cầu tiêu thụ 
của người dân có thu nhập thấp, khối quân đội và dự phòng thiên tai. 

Mùa mưa đã bắt đầu với dự báo lượng mưa năm nay ở mức tương tự 
năm ngoái, hứa hẹn một vụ mùa bội thu cho nguồn cung này. Vào hôm 09/06 
vừa qua, Nội các Liên bang đã thông qua đề xuất nâng giá hỗ trợ tối thiểu đối 
với mặt hàng lúa gạo lên 3,9% so với năm ngoái. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ 
hàng năm thu mua đến gần 50% tổng sản lượng lúa gạo của nước, vào 
khoảng 70-80 triệu tấn gạo/năm. Bên cạnh đó, từ tháng 8/2020, chính phủ Ấn 
Độ đã bắt đầu tiến hành cải cách hệ thống hỗ trợ giá mua vào đối với lúa gạo 
thu mua trong dân, tuy nhiên lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các tổ chức 
nông dân. Vướng mắc hiện nay là giá hỗ trợ cao tuy sẽ khuyến khích người 
nông dân duy trì canh tác trong dài hạn, nhưng lại gây áp lực tăng giá thành 
lên các nhà máy xay xát thương mại khi họ phải tốn kém chi phí nhiều hơn để 
có thể đảm bảo được nguồn lúa nguyên liệu đầu vào cho chính mình.   

Liên quan đến vấn đề gắn nhãn chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm gạo 
basmati tại thị trường châu Âu, đến thời điểm này cả Ấn Độ và Pakistan đã đi 
đến được sự đồng thuận chung về việc đồng ý chia sẻ quyền sở hữu đối với 
chủng loại gạo này.  

Pakistan, giá chào gạo trắng kết thúc tuần giảm do đồng rupee suy yếu, 
nhu cầu ảm đạm và sức ép giảm giá từ nguồn cung láng giềng Ấn Độ. Tương 
tự, giá chào gạo basmati cũng giảm do hiện chỉ có Trung Đông và châu Âu 
duy trì nhập khẩu, tuy nhiên số lượng ghi nhận không nhiều. Thời tiết nắng 
nóng cùng với nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho hoạt động sản xuất vụ chính 
tiếp tục là mối quan ngại đối với Pakistan.      
Miến Điện, giá chào gạo các loại kết thúc tuần không đổi. Tuy nhiên, dù 
nguồn gạo hàng hóa xuất khẩu ổn định nhưng các nhà nhập khẩu vẫn đang 
chuyển hướng quan tâm sang các nguồn cung khác do tình trạng khan hiếm 
container rỗng, giá cước tăng cao cũng như một số thủ tục liên quan đến 
ngân hàng tại nước này hiện chưa thể hanh thông.     
 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 11/06 Ngày 14/06 Ngày 15/06 Ngày 16/06 Ngày 17/06 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,40 6,40 6,41 6,40 6,45

Euro (USD/Euro) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,19

Rupiah Indonesia (IDR) 14.200,72 14.227,97 14.242,30 14.245,97 14.398,02

Rupee Ấn Độ (INR) 73,26 73,17 73,36 73,32 74,21

Yen Nhật Bản (JPY) 109,74 109,98 110,12 109,88 110,27
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Philippines Peso (PHP) 47,79 47,89 48,10 48,14 48,50

Pakistan Rupees (PKR) 155,73 155,87 157,12 157,25 157,29

Baht Thái Lan (THB) 31,09 31,12 31,18 31,17 31,43

Vietnamese Dong (VND) 22.986,86 22.938,68 22.934,42 22.942,75 22.884,51

 (Nguồn: www.xe.com) 

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

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất:  
Tính đến ngày 17/06/2021, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Hè Thu 2021 xuống 
giống được 1,450 triệu ha/1,521 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch 
được 220 ngàn ha với năng suất 6,47 tấn/ha. 

 
II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO:  

Theo số liệu tổng hợp, kết quả xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 6/2021 đạt 
181.790 tấn, trị giá 102,596 triệu USD so với cùng kỳ giảm 11,09% về số 
lượng và giảm 0,73% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm 
đến ngày 15/06/2021 số lượng đạt 2,778 triệu tấn, trị giá 1,512 tỷ USD so với 
cùng kỳ về số lượng giảm 15,17% và về trị giá giảm 5,08%. 

 
III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/06 - 17/06/2021, có 11 tàu vào các cảng xếp hàng với số 
lượng dự kiến 69.900 tấn gạo các loại trong đó, 10 tàu cảng Hồ Chí Minh và 
01 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 
2 Oceanic Leader HCM 17-05-21 48.000 Châu Phi 
3 Hồng Lĩnh 1 HCM 18-05-21 12.000 Philippines 
4 Sky Light HCM 22-05-21 45.000 Châu Phi 
5 Hòa Bình 54 HCM 23-05-21 5.000 Philippines 
6 Quang Minh 6 HCM 27-05-21 5.000 Philippines 
7 Royal 89 HCM 27-05-21 5.000 Philippines 
8 Trường Lộc 16 HCM 27-05-21 4.900 Philippines 

9 Hòa Bình 09 HCM 30-05-21 6.400 Philippines 
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10 Việt Hải Star HCM 02-06-21 5.000 Philippines 
11 Navi Sunny HCM 03-06-21 11.200 Hàn Quốc 
12 An Bình 18 HCM 04-06-21 3.800 Philippines 
13 Hà Đông Mỹ Thới 04-06-21 4.000 Philippines 
14 Oriental Sky HCM 04-06-21 5.000 Philippines 
15 Vĩnh Phúc 169 HCM 05-06-21 6.200 Philippines 
16 Lamar HCM 06-06-21 16.800 Syria 
17 Nam Phát Star HCM 07-06-21 5.000 Malaysia 
18 An Thịnh Phú 08 HCM 09-06-21 6.200 Philippines 
19 Quang Minh 5 HCM 13-06-21 4.100 Philippines 
20 Hòa Bình 27 HCM 16-06-21 2.600 Philippines 

Tổng  311.200   



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 

17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài    5.450         -       5.400      -200    5.450     -100    5.450     -100    5.500         -           6.000     -100    6.000  5.542  

Lúa thường    4.950         -       5.100      -100    4.950     -100    4.850     -200    5.050         -       6.250         -       5.000     -100    6.250  5.164  

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài    7.850         -       6.600      -700    6.750     -100        5.750         -           7.000     -100    7.850  6.790  

Lúa thường    7.350         -       6.300      -600    5.950     -150        5.300         -           6.000     -100    7.350  6.180  

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1    9.450     -100    8.900      -500    8.975     -275        9.300         -           9.600   `     9.600  9.245  

Lứt loại 2    8.050         -       7.700   -1.000    7.825     -250        8.050         -       7.750     -400    7.900         -       8.050  7.879  

Xát trắng loại 1       10.200      -650      10.650     -100    9.850         -         10.700   +100   10.700  10.350  

Xát trắng loại 2         8.700   -1.450        8.700     -650    8.950         -       9.300     -400    8.800       -50    9.300    8.890  

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2    8.450         -       7.650      -800    7.950         -       7.950     +100     7.900         -       7.550     -600    7.600     -400    8.450    7.864  

Tấm 2/3        7.450      -700    7.750     -100        7.050         -           7.400     -300    7.750    7.413  

Tấm 3/4    7.050         -       7.250      -700    7.050     -200    7.200       -50                7.250    7.138  

Cám xát    7.650         -       7.650      -100    7.450     -100    7.450         -       7.750         -       7.350         -       7.700         -       7.750    7.571  

Cám lau    7.650         -       7.650      -100    7.450     -100    7.450         -       7.750         -       7.350         -       7.700         -       7.750    7.571  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5%    9.950     -700    9.650   -1.100    9.350     -450    9.250     -700  10.500     -500    9.700     -400    9.100     -600  10.500    9.643  

10%        9.550   -1.100          10.100     -500          10.100    9.825  

15%    9.750     -700    9.450   -1.100    9.050     -450        9.900     -500    9.500     -400    8.900     -600    9.900    9.425  

20%        9.350   -1.100            9.700     -500            9.700    9.525  

25%    9.550     -700    9.250   -1.100    8.750     -450        9.500     -500    9.300     -400    8.600     -500    9.550    9.158  

 

*** 


