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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 09: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA 
CHẤT 

LƯỢNG 
THẤP 
NHẤT 

CAO 
NHẤT 

BÌNH 
QUÂN 

So 
T08.21 

So 
T09.20 

THÁI LAN 389 402 393 -2 -100 389 

 379 392 383 -2 -100 379 

 368 377 372 +2 -89 368 

 643 687 669 +37 -202 643 

 384 397 388 -2 -106 384 

 347 258 352 +7 -63 347 

VIỆT NAM 403 432 417 +22 -54 403 

 373 397 388 +17 -60 373 

 568 582 576 +11 -2 568 

 328 337 331 +1 -70 328 

ẤN ĐỘ 368 372 370 -5 +10 368 

 338 342 340 -5 +4 338 

 348 357 354 +2 -28 348 

 273 282 279 +2 -22 273 

PAKISTAN 353 377 361 +3 -53 353 

 313 392 326 +7 -38 313 

 308 320 314 - -1 308 

MIẾN ĐIỆN 348 357 351 -22 -98 348 

MỸ 580 587 584 -4 -11 580 

 565 572 569 -3 -10 565 

 603 607 605 +2 -35 603 

 1.115 1.169 1.135 +18 +183 1.115 
 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  
1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 
 

Cập nhật 
T09.2021 

Sản lượng 
2021/22 

(triệu tấn) 

So 
2020/21 

Thương 
mại 

2021/22 
(triệu tấn) 

So 
2020/21 

Tồn kho 
cuối kỳ 
2021/22 

(triệu tấn) 

So 
2020/21 

IGC 512,0 +0,99% 48,0 +2,13% 182,0 +1,68% 

USDA 693,9 +1,39% 48,5 +1,89% 181,9 +6,87% 

FAO 519,7 +1,27% 50,2 +2,03% 186,7 +0,59% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021: 
(Theo USDA đến ngày 12/10/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

xuất khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T9.2021) 

2021 
(T10.2021) 

Điều 
chỉnh 

Ấn Độ  11,791   9,813   14,560  20,000 16,500       17,500  +0,100  
Thái Lan  11,213    7,562     5,706  5,600 6,500         6,500            -   
Việt Nam  6,590    6,581    6,167  6,200   6,400         6,400            -   
Pakistan   3,913    4,550  3,934  3,900 4,150         4,000   -0,150  
Mỹ   2,776   3,142   2,858  2,950   2,875         2,875            -   
Các nước khác 12,014   12,276  11,992  10,361     11,589       11,474  +0,115  
Cả Thế giới 48,297  43,924  45,217 49,011    48,014       48,749  +0,735  

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021 
(Theo USDA đến ngày 12/10/2021; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
nhập khẩu 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(T9.2021) 
2021 

(T10.2021) 
Điều 
chỉnh 

Trung Quốc  4,500    2,800   3,200  4,000 3,600         4,000  +0,400  
Philippines 2,500    2,900   2,450  2,300 2,100         2,200  +0,100  
Nigeria  2,100     1,800   1,800  1,900 2,000         2,000           -   
Senegal  1,100  1,000   1,050  1,150 1,100         1,100           -   
Saudi Arabia  1,290   1,425  1,613  1,500   1,400         1,400           -   
Bangladesh 1,400   0,080  0,020 2,400  0,600         0,600           -   
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  1,150 1,200         1,200           -   
Liên Minh Châu Âu   1,633   1,799  1,994    1,800  2,000         2,000       - 
Các nước khác   0,237  28,507  29,800  30,511     31,664       31,899  +0,235  
Cả Thế giới  48,297  43,924  45,217 49,011 48,014       48,749  +0,735  

4. Các thị trường chính:  

THÁI LAN: 
Kết thúc tháng 9/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 385 USD/tấn, 

giảm khoảng 5 USD/tấn so với thời điểm tháng 8/2021 và giảm khoảng 89 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo Thái cả năm 2021 vào 
khoảng 5,8 triệu tấn. Khan hiếm container rỗng và giá cước vận chuyển tăng cao 
đã gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo Thái Lan. USDA cũng dự 
báo xuất khẩu gạo năm 2022 sẽ hồi phục mức 6,5 triệu tấn do giá chào gạo Thái 
thời gian gần đây đã trở nên cạnh tranh hơn so với các nguồn cung khác trong 
khu vực. Bên cạnh đó, sản lượng gạo xay xát niên vụ 2021/22 cũng được dự 
báo tăng so với 2020/21 do mực nước dự trữ cao hơn.     
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Chính phủ Thái Lan hiện đang nỗ lực kêu gọi các thương nhân Indonesia 
tăng cường nhập khẩu thêm gạo Thái trong thời gian tới.  

ẤN ĐỘ: 
kết thúc tháng 9/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 370 USD/tấn, 

không đổi so với thời điểm tháng 8/2021 và tăng khoảng 20 USD/tấn so cùng kỳ 
năm trước.  

Phân khúc gạo basmati ghi nhận giá chào tăng liên tục từ tháng 5/2021 do 
sản lượng lúa năm nay thấp hơn năm trước khoảng 10%. Tuy nhiên, các 
thương nhân cũng không kỳ vọng khối lượng gạo basmati xuất khẩu cả năm 
2021 sẽ tăng mạnh do tình trạng giá cước leo thang trong nhiều tháng qua.   
 Theo nhận định của một số thương nhân xuất khẩu gạo Ấn Độ, xuất khẩu 
gạo cả năm 2021 có thể chạm mức 22 triệu tấn, tăng khoảng 50% so với con số 
14,7 triệu tấn năm 2020.  

Tính đến ngày 01/9/2021, tồn kho gạo cả nước đạt 38,63 triệu tấn, đã bao 
gồm 17,60 triệu tấn lúa quy gạo, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước và 
giảm 13,11% so với mức 44,46 triệu tấn thời điểm 01/8/2021. 

PAKISTAN:  
Kết thúc tháng 9/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 375 USD/tấn, 

tăng khoảng 20 USD/tấn so với thời điểm tháng 8/2021 và giảm khoảng 30 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

MIẾN ĐIỆN: 
Kết thúc tháng 9/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 350 USD/tấn, 

giảm khoảng 5 USD/ tấn so với thời điểm tháng 8/2021 và giảm khoảng 95 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 
 USDA dự báo xuất khẩu gạo trong tháng 9/2021 của Miến Điện sẽ tiếp tục 
sụt giảm do biên giới Miến – Trung vẫn đóng cửa trong khi thị trường chưa ghi 
nhận thêm các tín hiệu nhập khẩu mới từ khu vực châu Phi và châu Âu.  

CAMPUCHIA:  
Xuất khẩu 410.698 tấn gạo xay xát các loại trong 9 tháng đầu năm 2021, 

giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc là nước 
nhập khẩu lớn nhất với 203.279 tấn gạo xay xát các loại, tăng 18% so với cùng 
kỳ năm ngoái và chiếm đến 49,5% tổng khối lượng gạo đã xuất khẩu. Theo sau 
là EU với 104.222 tấn, thấp hơn cùng kỳ đến 35,5%, tuy nhiên vẫn chiếm 25% 
khối lượng gạo xuất khẩu cả nước.   

PHILIPPINES: 
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Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 01/7/2021, tồn 
kho gạo cả nước đạt 2,233 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 
khoảng 11,8% so với thời điểm 01/6/2021.  
 Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) ước tính sản lượng lúa thu hoạch trong 
nửa cuối 2021 sẽ vượt mức 11 triệu tấn. Tổng sản lượng lúa gạo cả năm 2021 
ước hơn 20 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với con số 19,4 triệu tấn năm 2020.   
 Số liệu công bố từ Cục Thực vật Philippines (BPI) cho thấy nước này đã 
nhập khẩu 1,74 triệu tấn gạo các loại trong 8 tháng đầu năm 2021, giảm khoảng 
7,4% so với cùng kỳ 2020; trị giá nhập khẩu tăng 4,13% so với cùng kỳ năm 
ngoái và Cục Hải quan Philippines (BoC) đã thu 11,69 tỷ peso (#234 triệu USD) 
thuế. Tuy Philippines đã nhập khẩu một khối lượng lớn gạo trong vòng ba năm 
qua nhưng giá gạo bán lẻ trong nước hiện vẫn ở mức cao. Dự báo mới nhất từ 
USDA cho thấy nhập khẩu gạo năm thị trường 2021/22 của Philippines vào 
khoảng 2,2 triệu tấn, cao hơn so với con số 2,1 triệu tấn dự báo ban đầu.  

MALAYSIA:  
Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) dự báo sản lượng lúa gạo cả năm 

2021 đạt 2,49 triệu tấn, tăng 8,7% so với năm 2020; nhập khẩu gạo cả năm 
2021 vào khoảng 1,2 triệu tấn, giảm khoảng 7% so với năm trước.  

CHÂU ÂU:  
Từ ngày 01-26/9/2021, năm thị trường 2021/22, EU và Anh đã nhập khẩu 

53.303 tấn quy gạo các loại, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ 2020/21.  Kể từ 
ngày 08/9/2021, EU đã chính thức áp dụng thuế suất mới đối với mặt hàng gạo 
lứt nhập khẩu: 42,5 euro/tấn (# 50,2 USD), cao hơn mức 30 euro/tấn (#35,4 
USD) trước đó. Trong năm thị trường 2020/21 (9/2020-8/2021), EU đã nhập 
khẩu tổng cộng 420.172 tấn gạo lứt non-basmati.  

SRI LANKA:  
Chính phủ chính thức rút lại đề nghị áp giá trần bán lẻ đối với mặt hàng 

gạo và cho phép các nhà xay xát được bán ra theo giá thị trường. Chính phủ 
cũng đồng ý nhập khẩu 100.000 tấn gạo để duy trì tồn kho đệm và góp phần 
bình ổn giá.  

TRUNG QUỐC: 
Báo cáo ngành hàng mới nhất từ USDA cho thấy nước này hiện vẫn duy 

trì nhập khẩu gạo cấp cao từ Thái Lan và Campuchia trong khi gạo nhập khẩu từ 
nguồn cung Việt Nam và Pakistan phần lớn dùng cho mục đích đấu trộn với gạo 
nội địa nhằm giảm giá thành. Kể từ năm 2020, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu 
gạo tấm từ Ấn Độ và Miến Điện, phục vụ nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi và 
công nghiệp chế biến thực phẩm như bia rượu. Trong 8 tháng đầu năm 2021, 
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Trung Quốc đã nhập khẩu 3,2 triệu tấn gạo các loại, tăng 112% so với cùng kỳ 
năm ngoái.   
 IRAQ:  

Vừa ký thỏa thuận mua thêm 44.000 tấn gạo Thái Lan thông qua một công 
ty chỉ định và đây là đợt hàng thứ hai sau 44.000 tấn đầu tiên đã cập cảng vào 
hôm 18/8 vừa qua – đánh dấu cột mốc lịch sử nhập khẩu gạo Thái trở lại sau 
bảy năm ban hành lệnh cấm do các vấn đề liên quan đến chất lượng gạo hàng 
hóa.  

IRAN:  
Hiệp hội Các nhà Nhập khẩu Gạo Iran (IRIA) cho biết các thương nhân 

nước này đang thúc giục chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo theo thời vụ 
nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung gạo hàng hóa – vốn là nguyên 
nhân chính đẩy giá gạo bán lẻ nội địa leo thang trong thời gian qua. Bộ Nông 
nghiệp Iran ước tính sản lượng gạo niên vụ 2021/22 (3/2021-2/2022) chỉ đạt 
khoảng 2,2 triệu tấn, giảm 13% so với 2020/21.     

5. Thông tin thầu: 
 Nhật Bản: 

 Nhập khẩu 54.000 tấn gạo (non-glutinous) thông qua đợt thầu quốc tế mở 
ngày 17/9/2021 – theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp 
Nhật Bản (MAFF). Đây cũng là đợt thầu nhập khẩu gạo truyền thống thứ hai 
trong năm tài chính 2021/22 (4/2021 – 3/2022) của nước này. 

- Mua và bán đồng thời tổng cộng 7.440 tấn gạo trong đợt thầu SBS 
(Simultaneous Buy-Sell) thứ ba của năm tài chính 2021/22 (4/2021-3/2022), diễn 
ra vào hôm 24/9/2021.  
 Bangladesh: 

Thông báo mở đợt thầu nhập khẩu mới cho số lượng 50.000 tấn gạo đồ 
(non-basmati). Hạn chót nhận hồ sơ thầu: ngày 04/10/2021. Đây là đợt thầu 
nhập khẩu gạo lần thứ 4 trong năm thị trường 2021/22 của nước này.  
 

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

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,43 6,47 6,46 

Euro (USD/Euro) 1,16 1,19 1,18 

Rupiah Indonesia (IDR) 14.224,61 14.313,61 14.255,12 

Rupee Ấn Độ (INR) 72,97 74,32 73,63 

Yen Nhật Bản (JPY) 109,33 111,83 110,15 

Philippines Peso (PHP) 49,76 51,13 50,24 
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Pakistan Rupees (PKR) 166,99 170,98 168,55 

Baht Thái Lan (THB) 32,30 33,96 33,08 

Vietnamese Dong (VND) 22.615,41 22.784,78 22.751,84 

 
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 09/2021 đạt 593.624 tấn, 

trị giá 293,149 triệu USD so với cùng kỳ tăng 54,45% về số lượng và tăng 
50,12% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 
30/09/2021 số lượng đạt 4,573 triệu tấn, trị giá 2,419 tỷ USD so với cùng kỳ về 
số lượng giảm 8,32% và về trị giá giảm 1,16%. 

 

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 9 tháng/2021: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Angola 1.473 757.115 0,04% 
Australia 26.511 17.132.261 0,67% 
Bangladesh 53.024 32.049.228 1,33% 
Belgium 1.736 1.272.329 0,04% 
Cuba 183.390 96.305.132 4,60% 
Chile 275 210.272 0,01% 
China 845.571 423.895.497 21,21% 
East Timor 36.637 5.101.905 0,92% 
France 2.359 1.672.334 0,06% 
Ghana 441.828 261.163.361 11,08% 
Hongkong 61.070 37.275.673 1,53% 
Indonesia 40.102 19.837.325 1,01% 
Ivory Coast 281.361 144.215.180 7,06% 
Laos 14.877 6.983.277 0,37% 
Malaysia 233.824 116.773.101 5,87% 
Mozambique 42.971 25.037.139 1,08% 
Netherlands 7.200 4.912.512 0,18% 
Papua New Guinea 26.685 12.770.299 0,67% 
Poland 4.685 3.009.338 0,12% 
Philippines 1.825.683 935.908.217 45,80% 
Russia 1.145 825.424 0,03% 
Saudi Arabia 18.119 11.907.093 0,45% 
Senegal 281 180.880 0,01% 
Singapore 90.634 52.471.399 2,27% 
South Africa 4.705 3.094.758 0,12% 
Spain 394 271.592 0,01% 
Taiwan 13.579 7.345.266 0,34% 
Tanzania 6.259 3.879.312 0,16% 
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Turkey 1.296 928.212 0,03% 
Ukraine 946 629.239 0,02% 
United Arab Emirates 31.016 19.451.945 0,78% 
United States of America 11.156 8.307.321 0,28% 
Các nước khác 262.424 163.498.275 6,10% 

TỔNG CỘNG 4.573.216 2.419.072.212 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 
Từ ngày 01/09 - 30/09/2021, có 18 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 158.300 tấn gạo các loại trong đó, 11 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 Mekong Mỹ Thới 02/09/2021 4.000 Philippines 
2 Sea Champion HCM 02/09/2021 6.000 Philippines 
3 S. Neptune HCM 04/09/2021 27.000 Châu Phi 
4 Haydee HCM 05/09/2021 30.000 Cuba 
5 New Xa La Mỹ Thới 07/09/2021 4.000 Philippines 
6 Samurai Indad II Mỹ Thới 10/09/2021 1.500 Malaysia 
7 Hải Phương 619 Mỹ Thới 11/09/2021 4.900 Philippines 
8 Quang Minh 18 HCM 12/09/2021 4.100 Philippines 
9 Hoà Bình 27 Mỹ Thới 16/09/2021 2.600 Philippines 

10 Global Harmony HCM 20/09/2021 30.000 Cuba 
11 Hòa Bình 54 HCM 20/09/2021 6.000 Philippines 
12 Quang Minh 29 HCM 21/09/2021 6.700 Philippines 
13 Sea Dragon 9999 HCM 22/09/2021 4.900 Malaysia 
14 Long Môn Star Mỹ Thới 22/09/2021 6.000 Malaysia 
15 Sunrise 69 HCM 24/09/2021 6.500 Philippines 
16 TLC 01 HCM 24/09/2021 6.000 Philippines 
17 Hòa Bình 45 HCM 26/09/2021 4.000 Philippines 
18 Quang Minh 5 Mỹ Thới 30/09/2021 4.100 Malaysia 

Tổng  158.300   
 
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 01/09 đến 30/09/2021: 
- Vụ Hè Thu: đã thu hoạch thêm 375 ngàn ha với năng suất khoảng 56,7 

tạ/ha. 
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- Vụ Thu Đông: đã xuống giống thêm 192 ngàn ha và thu hoạch được 124 
ngàn ha với năng suất khoảng 54,7 tạ/ha. 

 

* Tính đến ngày 30/09/2021: 
- Vụ Hè Thu: Diện tích xuống giống được 1,510 triệu ha/1,521 triệu ha diện 

tích kế hoạch đạt 99,32%, đã thu hoạch được 1,488 triệu ha với năng suất 56,7 
tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 8,444 triệu tấn. 

- Vụ Thu Đông: Diện tích xuống giống được 676 ngàn ha/700 ngàn ha diện 
tích kế hoạch đạt 96,47%, đã thu hoạch được 162 ngàn ha với năng suất 54,7 
tạ/ha. 

 
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 

T08/2021 
So với  

T09/2020 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài     5.700      5.150     5.330  +80  -428 
Lúa thường 5.100        4.750      4.850  +172  -834 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài      7.500        5.350  6.464  -75 -292 
Lúa thường    7.300        4.900   6.083  +116  -664 
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1 8.800     7.850  8.266  -9 -562 
Lứt loại 2 7.950  7.250      7.710  +390  -1.110 
Xát trắng loại 1    10.400       9.050    9.523  +88  -728 
Xát trắng loại 2       9.000       8.400      8.686  +469      -1.500 
Phụ Phẩm 
Tấm ½   7.400        6.650      7.073           +96  -1.445 
Tấm 2/3   7.050        6.350      6.763          +53 -847 
Tấm ¾   6.950    5.950  6.435        +69  -657 
Cám xát 6.950       6.000     6.433  -26 +729  
Cám lau    6.950     6.000   6.433  -26 +729  
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm 9.400        8.400      9.033  +408  -1.505 
Gạo trắng 10% tấm    9.200        8.300      8.805  +455  -1.895 
Gạo trắng 15% tấm   9.200    8.260      8.801  +371  -1.510 
Gạo trắng 20% tấm 8.900      8.200      8.605  +405  -1.867 
Gạo trắng 25% tấm      9.000        8.100      8.563  +353  -1.436 

 
C/ MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam:  
* Nguồn gốc:  
Tổ hợp lai IR64 Saltol/OM7347//Jasmine 85 được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng Bằng Sông Cửu Long. 
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* Đặc điểm chính: 
 Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày, chiều cao cây: 100-110 cm, đẻ nhánh 

khá, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 270-330 bông, số hạt 

chắc/bông: 80-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-28 gram. Tiềm năng năng suất: 

5-8 tấn/ha. Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 3) trong điều kiện thanh 

lọc  nhân tạo. 

* Điển hình đã áp dụng thành công: 
 Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng sinh thái phèn 

ở ĐBSCL. 

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

 

* Phẩm chất gạo & Đặc tính cơm: 
 Tỷ lệ gạo nguyên: 46-50%; tỷ lệ bạc bụng: 0-5,5%; chiều dài hạt: 6,9-7,0 

mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 2-4; độ bền gel: 78,5-88 mm; hàm lượng 

amylose: 15,7-16,7%. Hạt gạo trắng, thon dài, cơm trắng, dẻo và thơm. 

 
(Nguồn: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 
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2. Món ngon Việt Nam: 
Ẩm thực Việt Nam đa dạng và phong phú khi chỉ riêng các món sợi thôi là 

đã có biết bao nhiêu loại như phở, bún, hủ tiếu, mì, bánh canh… Bánh canh, sở 
dĩ món có tên như vậy là do cách thức nấu giống như nấu cháo hoặc nấu canh, 
sợi bánh làm từ bột sau khi trần qua thì cho vào nồi nước dùng nấu sôi một dạo 
cho sợi bánh ngấm gia vị và mềm mại hơn.  

“Đói lòng mời chị bánh Canh 
Tôm cua đồng nội tiêu hành bốc thơm” 

Một tô bánh canh ngon hay không được đánh giá qua ba tiêu chí: sợi bánh 
canh, phần nước dùng và phần kết hợp các nguyên liệu ăn kèm. Sợi bánh canh 
có thể được làm từ bột mì, bột sắn, bột năng, bột gạo… Tùy vào kết cấu mong 
muốn mà người nấu có thể kết hợp các loại bột này với nhau theo tỉ lệ nhất định, 
cho ra những sợi bánh canh với độ dai mềm khác nhau. Ở đây ta chỉ tập trung 
vào sợi bánh canh được làm từ Gạo, cũng chính là một những nguyên liệu chính 
của món bánh canh, làm nên sợi bánh vừa dẽo vừa mềm. Có lẽ vì thế mà bánh 
canh mới gần gũi với nông dân và con người Việt Nam đến vậy.  

 
(Nguồn ảnh: Internet) 

Trước tiên, người ta ngâm gạo từ hai, ba tiếng thì đổ vào cối xay nhuyễn 
cho đến khi cảm thấy bột mịn, không bị bám dính vào tay là đạt yêu cầu. Sau đó, 
bắt nồi bột lên bếp, thêm một ít muối rồi khuấy đều, đến lúc bột hơi sánh lại thì 
nhanh tay nhấc xuống. Trộn thêm một ít bột năng, đổ hỗn hợp vào một bịch ni 
lông, cắt một lỗ nhỏ ở đầu rồi bóp cho bột chảy vào một nồi nước đang sôi, đồng 
thời cho thêm vào nồi một ít dầu, hoặc có thể mua sợi bánh làm sẵn tại các cửa 
hàng hay lò bánh. Khi nước bắt đầu sôi, bánh canh nổi lên thì lấy bánh ra ngoài, 
cho vào một thao nước lạnh, sau đó vớt ra để ráo. Công đoạn chuẩn bị nguyên 
liệu để làm ra nước dùng và thức ăn kèm cũng phải khéo, chọn nguyên liệu tươi 
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ngon, rửa sạch, nấu chính.  Sau đó chỉ cần cho bánh canh vào bát, đổ nước 
dùng, cho nguyên liệu và trang trí. Nguyên liệu của món bánh canh khá phong 
phú như thịt heo, chân giò, tôm, cua, cá, tùy theo khẩu vị của từng người, từng 
vùng thêm một chút rau và gia vị....  

 
(Nguồn ảnh: Internet) 

Nhưng đây chỉ là quy trình chung thôi, cách làm của mỗi địa phương  rất 
khác nhau tạo nên sự phong phú của bánh canh. Ở Vạn Giã, bột gạo được làm 
tại nhà, đưa qua một chiếc máy cắt thành những cọng nhỏ li ti. Để khô sau đó 
khi có khách ăn mới nhúng vào nước sôi để những hạt bột tan nhẹ ra khiến 
nước bánh canh quánh lại, sềnh sệt. Vào đến chân đèo Tu Bông, Đại Lãnh thì 
bánh canh không còn đặc sệt nước dùng như vậy mà đã trong trẻo hơn do sợi 
bột dày hơn, ít bột rời hơn. Đến vùng Cam Ranh thì sợi bánh canh thường sợi 
bún, cọng to dù cũng làm bằng bột gạo nhưng thường thì bún ở khu vực này 
không làm tại nhà, chủ yếu là đặt lấy tại các lò bún. 

Ở Huế có hai loại là bánh canh Nam Phổ và bánh canh cá tràu, tức cá lóc. 
Cách làm sợi bánh cũng như nước dùng của hai loại này khác nhau nhiều. Bánh 
canh vùng Nam Phổ, bột gạo được đem pha với nước, sau khi quậy đều tay 
bằng một thanh tre, chính thanh tre này sẽ là dụng cụ rê sợi bánh canh. Do phải 
rê bằng tay nên đòi hỏi người làm phải thật thạo mới rê được. Người làm phải 
khéo léo khuấy bột khi nhấc thanh tre lên, lúc đó bột bám bên trên sẽ nương 
theo cây nhỏ xuống, giai đoạn này người rê phải thật đều tay sao cho bột kéo 
thành sợi rơi xuống nồi nước sôi bên dưới thành những sợi bánh canh tròn đều 
nhau. 
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(Nguồn ảnh: Internet) 

Với bánh canh cá lóc thì cách làm có khác. Bột gạo ngon xay mịn, chế 
nước sôi vào và nhồi bột liền tay cho đến khi nào khối bột nhuyễn mịn là được. 
Sau đó cán bột mỏng, dùng dao cắt thành sợi cho vào nồi nước lèo. Cách làm 
bột của bánh canh Bình Định cũng tương tự như bánh canh cá lóc, nhưng bột 
gạo phải được pha với nước ấm rồi mới nhồi. Sau này để khắc phục độ bở, bột 
được pha thêm bột mì để bánh mềm nhưng vẫn dai. Nước dùng ở Bình Định lại 
đặc sệt, giống nước súp trong các tiệm ăn người Hoa ở Sài Gòn và hương vị 
bánh canh Bình Định cũng khác hẳn so với các loại bánh canh khác.  

Cái món bánh canh cá của khu vực Miền Trung gần giống như món bánh 
canh Trảng Bàng ở Tây Ninh. Nghĩa là chỉ có nước, bánh canh và chất liệu 
chính. Thay vì cá, vùng Tây Ninh là xương heo, là giò khoanh. Ngoài ra, sợi 
bánh canh Trảng Bàng cũng rất khác, nó phải trải qua giai đoạn chế biến rất 
công phu. Đầu tiên bánh phải được làm bằng một loại gạo thơm. Gạo phải được 
ngâm thật kỹ qua một đêm để hạt gạo đạt đủ độ mềm cần thiết. Sau khi ngâm 
qua đêm, gạo được đem xay nhuyễn để lấy tinh bột. Giai đoạn cuối cùng là tinh 
bột được đem hấp chín trước khi ép thành những mẫu bánh canh trắng tinh. Mỗi 
tô bánh canh khi được bày lên bàn cho thực khách dùng phải mang cả hai khía 
cạnh về phẩm chất lẫn mỹ thuật. 
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(Nguồn ảnh: Internet) 

Ngày nay, món bánh canh không chỉ là món ăn rất quen thuộc với người 
Việt Nam mà còn trở thành một đặc sản mang nét ẩm thực riêng của mỗi vùng 
gắn liền với những thương hiệu nổi tiếng như bánh canh Nam Phổ, bánh canh 
Trảng Bàng, bánh canh Vĩnh Trung, bánh canh Bến Có…  mỗi vùng miền lại có 
cách chế biến, nêm nếm khác nhau tạo ra vô số món bánh canh mang màu sắc 
và hương vị đặc trưng của vùng miền đó. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt 
giữa các loại bánh canh là ở nguyên liệu và nước dùng, khiến món bánh canh 
hấp dẫn, thu hút nhiều thực khách bởi những nét ẩm thực rất riêng của từng 
vùng. 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn) 
 

*** 


