
 
 

 
 

 
 
 
 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021 
BẢN TIN SỐ 1334 
  (Lưu hành nội bộ) 

 
 
 

 
 

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 24-12 27-12 28-12 29-12 30-12 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 393 - 397 393 - 397 393 - 397 397 - 401 397 - 401 

 5% tấm 383 - 387 383 - 387 383 - 387 386 - 390 386 - 390 

 25% tấm 375 - 379 375 - 379 375 - 379 379 - 383 379 - 383 

 Hom Mali 92% 636 - 640 636 - 640 636 - 640 636 - 640 636 - 640 

 Gạo đồ 100% Stxd 383 - 387 383 - 387 383 - 387 389 - 393 389 - 393 

 A1 Super 360 - 364 360 - 364 360 - 364 360 - 364 360 - 364 

VIỆT NAM 5% tấm 398 - 402 398 - 402 398 - 402 393 - 397 393 - 397 

 25% tấm 378 - 382 378 - 382 378 - 382 373 - 377 373 - 377 

 Jasmine 568 - 572 568 - 572 568 - 572 568 - 572 568 - 572 

 100% tấm 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 

ẤN ĐỘ 5% tấm 338 - 342 338 - 342 338 - 342 333 - 337 333 - 337 

 25% tấm 323 - 327 323 - 327 323 - 327 318 - 322 318 - 322 

 Gạo đồ 5% Stxd 348 - 352 348 - 352 348 - 352 358 - 362 358 - 362 

 100% tấm Stxd 278 - 282 278 - 282 278 - 282 278 - 282 278 - 282 

PAKISTAN 5% tấm 333 - 337 333 - 337 333 - 337 333 - 337 333 - 337 

 25% tấm 314 - 318 314 - 318 314 - 318 314 - 318 314 - 318 

 100% tấm Stxd 310 - 314 310 - 314 310 - 314 310 - 314 310 - 314 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 

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

 15% tấm (Sacked) 566 - 570 566 - 570 566 - 570 566 - 570 566 - 570 

 Gạo đồ 4% tấm 613 - 617 613 - 617 613 - 617 613 - 617 613 - 617 

 Calrose 4%  
1.173 – 
1.177 

1.173 – 
1.177 

1.173 – 
1.177 

1.173 – 
1.177 

1.173 – 
1.177 
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2. Xuất khẩu gạo hàng (10/12 – 16/12/2021) của các nước lớn: 

Ngày 20/12/2021 
(Nguồn: TRT, ĐVT: Ngàn tấn) 

Nước 
xuất khẩu 

Lượng 
xuất 
khẩu 

+/- so 
tuần 

trước 

Lũy kế cùng kỳ Cả năm 
2020 2020 2021 

+/- so 
2020 

THÁI LAN 145 -1,36% 5.767 5.814 +0,81% 5.669 

ẤN ĐỘ 308 -0,96% 13.607 18.936 +39,16% 14.601 

VIỆT NAM 126 -5,26% 5.956 6.108 +2,55% 6.575 

PAKISTAN 108 +2,86% 3.549 3.709 +4,51% 4.133 

MỸ 45 -14,04% 2.670 2.760 +3,36% 2.840 

Tổng cộng 732 -7,25% 31.549 37.327 +18,31% 32.970 

 
II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Bangladesh: 
*Kỳ vọng 355.200 tấn gạo Boro tại khu vức Rajshahi : 
Ngày 26/12/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo DhakaTribune, Bộ khuyến nông Bangladesh (DAE) đã đặt mục 

tiêu sản xuất 1,599 triệu tấn gạo từ 360.000 ha đất ở 04 huyện của Khu nông 
nghiệp Rajshahi và 1,952 triệu tấn cho 453.000 ha ở 04 huyện khác của khu 
nông nghiệp Bogra. 

Trong khi, nông dân đang cố gắng thực hiện gieo cấy và chăm sóc 
luống mạ trong thời tiết giá lạnh và sương mù. Các cơ quan chức năng cặp 
huyện và các bên có liên quan đã đưa ra đề xuất cho nông dân để bảo vệ 
luống gieo hạt khỏi lạnh bằng cách phủ Polythene vào ban đêm. Một cán bộ 
nông nghiệp cho biết, mặc dù không có bất kỳ thiệt hại lớn nào do thời tiết 
lạnh và sương mù kéo dài, nhưng vẫn sẽ có hại cho sức khỏe của hạt giống. 

Theo DAE, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đạt được mục tiêu 
sản xuất lúa, văn phòng khu vực của Viện nghiên cứu lúa Bangladesh (BRRI) 
đã áp dụng đa dạng các biện pháp gồm đào tạo nông dân, công bố dự án, 
cung cấp các giống năng suất cao mới được phát triển nhằm mang lại sự 
thành công cho vụ canh tác IRRI-Boro. 

Một cán bộ BRRI cho biết viện đã phát triển được 14 giống lúa Boro 
thích hợp cho vùng Rajshahi và vùng Barind rộng lớn gồm Bridhan 28, 29, 50, 
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63, 69, 81, 84, 86, 88, 89, 92, Brri lai Dhan3 và Brri lai Dhan5. Trong đó 
Brridhan50 là gạo có chất lượng cao, hướng đến xuất khẩu, Brrihand58 có 
năng suất tương đối cao và Brridhan84 là loại gạo giàu Sắt và kẽm.  

Hiện tại, Các cơ quan chức năng đang triển khai các giống gạo mới đến 
tận tay các nông dân dể họ có thể tăng năng suất lúa Boro. Theo một quan 
chức cho biết, việc thay thế các giống thông thường bằng các giống hiện đại 
là một dấu hiệu tốt cho khu vực trong việc thúc đẩy năng suất và cũng là biện 
pháp hiệu quả để đối mặt với những thách thức hiện hữu do tác động bất lợi 
của việc biến đổi khí hậu trong khi nguồn tài nguyên và nhân lực nông nghiệp 
đang dần suy giảm. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/12/26/355-200-
tons-boro-rice-expected-in-rajshahi-division 

Philippines: 
*Dự báo của USDA: 
Ngày 27/12/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 

 

Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của Philippines 
trong năm thị trường 2021/22 (tháng 7/2021 đến tháng 6/2022). Trong bảng 
cân đối, cơ quan này đã nâng dự báo về diện tích thu hoạch và sản lượng 
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gạo xay xát, đồng thời giữ nguyên dự báo về lượng gạo nhập khẩu, tiêu thụ 
và dự trữ của quốc gia này so với ước tính chính thức trước đó của mình. 

Về sản lượng, cơ quan USDA dự báo sản lượng gạo xay xát trong năm 
thị trường 2021/22 của Philippines sẽ đạt 12,5 triệu tấn, tăng so với ước tính 
12,416 triệu tấn trong năm thị trường 2020/21. Sự gia tăng này được cho là 
do diện tích và sản lượng tăng. Cụ thể, diện tích đất canh tác được dự báo 
tăng lên 4,77 triệu ha từ mức 4,672 triệu ha với năng suất tăng từ 4,16 tấn/ha 
từ mức 4,14 tấn/ha của năm thị trường trước đó. Sản lượng và diện tích trồng 
trong quý đầu tiên đều tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước do các 
chương trình hỗ trợ từ phía chính phủ. 

Đối với tiêu thụ, cơ quan USDA dự báo tiêu thụ gạo của quốc gia này 
trong năm thị trường 2021/22 sẽ ở mức 14,85 triệu tấn, tăng so với mức ước 
tính 14,45 triệu tấn trong năm thị trường trước đó. Giá gạo bán lẻ trong nước 
vẫn ổn định kể từ đầu năm nay. 

Dựa trên tốc độ nhập khẩu hiện tại, cơ quan USDA dự báo nhập khẩu 
gạo trong năm thị trường 2021/22 của Philippines là 2,5 triệu tấn, tăng so với 
ước tính 2 triệu tấn trong năm thị trường trước. Trong quý đầu tiên của năm 
thị trường 2021/22, Philippines đã nhập khẩu được 865.411 tấn gạo, tăng so 
với ước tính 486.104 tấn của cùng kỳ năm thị trường trước đó. Việt Nam vẫn 
là nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Philippines. 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFile
Name?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Manila_Philippines_12-
16-2021 

Hàn Quốc: 
*Quyết định thu mua gạo sản xuất trong nước: 
Ngày 28/12/2021 
(Nguồn: Oryza.com) 
Hãng thông tấn Yonhap, dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý ngành nông 

nghiệp cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 200.000 tấn gạo sản xuất trong 
nước trong năm nay như một phần nỗ lực ổn định giá gạo trong thị trường. 

Quyết định này được đưa ra sau khi sản lượng gạo năm nay đặt 3,88 
triệu tấn gạo, tăng khoảng 10,7% so với năm ngoái. Sản lượng vượt 270.000 
tấn so với nhu cầu là 3,61 triệu tấn. Do nguồn cung vượt cầu, giá gạo trong 
nước giảm mạnh và ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân. Giá trung 
bình của một bao gạo 20kg giảm khoảng 9,8% so với cùng kỳ xuống 51.254 
won (khoảng 2.150 USD/tấn). 
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Theo luật quản lý ngũ cốc của nước này, chính phủ có thể thu mua 
lượng gạo dư thừa, nếu lượng gạo thu hoạch lớn hơn 3% so với nhu cầu dự 
kiến hoặc giá gạo giảm 5% trở lên so với năm ngoái. 

Theo người đứng đầu chính sách của chính phủ cho biết “trong số 
270.000 tấn gạo, chính phủ sẽ thu mua 200.000 tấn gạo khỏi thị trường trong 
thời gian ngắn”. Ông cũng cho biết thêm chính phủ sẽ công bố kế hoạch chi 
tiết cho việc thu mua gạo vào tháng 01/2021 sau khi thảo luận với các bộ 
phận liên quan. 
 
III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 
 Giá chào gạo trắng và gạo đồ tuần qua nhận được sự hỗ trợ nhờ đồng 
bath Thái tăng giá so với đồng dollar từ thời điểm giữa tuần và giá gạo nội địa 
cũng cao hơn do các thương nhân tập trung mua vào nguồn nguyên liệu để 
giao hoàn tất các đơn hàng đã ký kết trước đó. Giá chào gạo trắng các loại và 
gạo đồ theo đó tăng nhẹ nhưng vẫn rất cạnh tranh so với các nguồn cung 
khác.  
 Thị trường xuất khẩu gạo Thái Lan không ghi nhận nhiều giao dịch mới 
trong tuần kết thúc ngay trước thềm Giáng Sinh và Năm Mới 2022 vừa qua. 
Dự kiến nhu cầu nhập khẩu của Nam Phi sẽ sôi động trở lại vào tháng 
01/2022 tới. Nam Phi là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Thái Lan trong 
tháng 11/2021 và nhu cầu này vẫn tiếp tục trong nửa đầu tháng 12/2021. Đây 
cũng là nhân tố chính góp phần giúp nguồn cung này đạt được kết quả xuất 
khẩu gạo tháng 11/2021 đầy lạc quan khi cao hơn 4,7% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

Ấn Độ: 
Giá chào gạo trắng các loại tuần qua tăng nhẹ do nhu cầu vào lúc cuối 

tuần sôi động trở lại và hoạt động thu mua liên tục của chính phủ cũng làm 
nguồn cung trong nước hạn chế hơn. Riêng giá chào mặt hàng gạo tấm trắng 
giảm trong khi phân khúc gạo đồ kết thúc tuần khá ổn định nhờ nhu cầu mua 
vào nguồn nguyên liệu cho các đơn hàng xuất giao ngay hỗ trợ. Dự kiến 
nguồn cung gạo đồ hàng hóa sẽ dồi dào hơn từ giữa tháng 1/2022 trở đi.  

Pakistan: 
Giá chào gạo trắng các loại kết tuần cao hơn do các thương nhân đang 

tập trung mua vào nguồn nguyên liệu để giao các đơn hàng đã ký kết. Thị 
trường tuần trước thềm Giáng Sinh không ghi nhận nhiều nhu cầu mới. Đồng 
rupee biến động liên tục cùng với các vấn đề logistics hiện hữu, cụ thể là tình 
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trạng khan hiếm container rỗng, cũng là một trong những nguyên nhân chính 
chi phối nguồn cung này trong tuần vừa qua. 
 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 24/12 Ngày 27/12 Ngày 28/12 Ngày 29/12 Ngày 30/12 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37

Euro (USD/Euro) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

Rupiah Indonesia (IDR) 14.214,00 14.222,08 14.224,04 14.240,22 14.265,36

Rupee Ấn Độ (INR) 75,04 74,94 74,69 74,56 74,43

Yen Nhật Bản (JPY) 114,36 114,85 114,76 114,99 115,19

Philippines Peso (PHP) 50,03 50,22 50,59 51,06 51,13

Pakistan Rupees (PKR) 178,62 178,50 178,63 178,56 178,24

Baht Thái Lan (THB) 33,40 33,52 33,52 33,49 33,33

Vietnamese Dong (VND) 22.808,99 22.770,15 22.821,70 22.761,30 22.757,51

(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 30/12/2021, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Thu Đông 2021 xuống 
giống được 714 ngàn ha/700 ngàn ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 
673 ngàn ha với năng suất 5,54 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2021-2022 đã xuống 
giống được 1,290 triệu ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch 
được gần 20 ngàn ha với năng suất 5,77 tấn/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 17.12 
đến 23.12.2021: 

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

2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 
- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 3.256 ha (giảm 873ha so với kỳ trước, 

giảm 218 ha so với CKNT), phòng trừ 120 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An, Hậu Hiang, Kiên Giang, Tiền Giang,… 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 2.818 ha (tăng 722 ha so với kỳ 
trước, giảm 1.972 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 1.054 ha. Phân bố 
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chủ yếu tại các tỉnh như: Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Nai, Kiên 
Giang, Tiền Giang, Bình Thuận, Gia Lai,… 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 972 ha (tăng 193 ha so với kỳ 
trước, giảm 244 ha so với CKNT); diện tích phòng trừ trong kỳ 172 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, 
Hậu Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa,... 

- Bệnh đạo ôn:  
+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 9.083 ha (tăng 2.244 ha so với kỳ 

trước, tăng 1.903 ha so với CKNT), phòng trừ 12.347 ha. Phân bố chủ yếu tại 
các tỉnh Kiên Giang, Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bình Thuận, 
Lâm Đồng,… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 7.222 ha (giảm 4.754 ha so với 
kỳ trước, giảm 714 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.137 ha. 
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Long An, Vĩnh 
Long, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng,… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 10.246 ha (giảm 1.828 ha so với kỳ 
trước, tăng 299 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 2.958 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, 
Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên,…   

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 5.862 ha (giảm 3.527 ha so với kỳ trước, 
giảm 890 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 7.431 ha. Phân bố 
chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên 
Giang, Cà Mau, Bình Thuận,… 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 3.688 ha (giảm 569 ha so với kỳ 
trước, tăng 89 ha so với CKNT) diện tích phòng trừ trong kỳ 2.213 ha. Phân 
bố tại các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hồ Chí 
Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lak, Lâm Đồng...  

- Chuột: Diện tích nhiễm 3.835 ha (tăng 453 ha so với kỳ trước, giảm 
518 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 6.828 ha. Phân bố chủ 
yếu ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long AN,  Bến Tre, An 
Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi,… 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm đã được quản lý, tỷ lệ 
nhiễm trên đồng rải rác, dưới ngưỡng thống kê.  

- Muỗi hành: Diện tích nhiễm 186 ha (giảm 30 ha so với kỳ trước, tăng 
179 ha so với CKNT). Phân bố chủ yếu tại tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang. 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 
* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ 
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Trên Mạ chiêm xuân sớm: Ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ,... phát 

sinh và hại nhẹ – trung bình. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 
Trên Mạ, lúa Đông Xuân 2021 – 2022 mới gieo: Các đối tượng ốc bươu 

vàng, chuột,… tiếp tục phát sinh và gây hại nhẹ - trung bình. 

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:  
- Sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt, bệnh đạo ôn 

cổ bông,... tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn trỗ - 
chín; mức độ hại phổ biến từ nhẹ – trung bình, hại nặng cục bộ; 

 - Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên lúa Đông 
Xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, phân bố chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu 
vực phía Nam vùng (Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng,...), gây hại phổ biến ở 
mức nhẹ - trung bình; 

- Ốc bươu vàng: tiếp tục phát sinh và gây hại tăng, hại phổ biến ở mức 
nhẹ- trung bình trên lúa Đông Xuân 2021 – 2022 giai đoạn mạ - đẻ nhánh; 

- Chuột: tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa, hại nặng cục bộ 
trên lúa Đông Xuân 2021 – 2022 giai đoạn mạ – đẻ nhánh; 

Ngoài ra, các đối tượng như bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ...  hại rải 
rác trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 
- Rầy nâu: trên đồng phổ biến rầy tuổi 2 – 4, gây hại phổ biến ở mức 

nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ. Khuyến cáo thăm 
đồng thường xuyên, nắm bắt diễn biến của rầy trên đồng để kịp thời đưa ra 
các biện pháp quản lý hiệu quả;  

- Sâu cuốn lá nhỏ: gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai 
đoạn đẻ nhánh – làm đòng, cục bộ có diện tích nhiễm nặng ở các ruộng sạ 
dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm; 

- Hiện nay trong khu vực, thời tiết về đêm và sáng sớm se lạnh, kết hợp 
với mưa rải rác tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng bệnh đạo ôn, lem 
lép hạt, bạc lá vi khuẩn,… phát triển và lây lan gây hại mạnh, nhất là trên 
những ruộng gieo trồng giống nhiễm, gieo sạ dày và sử dụng phân bón không 
hợp lý. Khuyến cáo thăm đồng, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sinh vật gây 
hại này để phòng trừ kịp thời và hiệu quả;  

- Sâu năn (muỗi hành): Hiện nay đã xuất hiện gây hại trên lúa Đông 
Xuân 2021-2022 ở một số tỉnh như Sóc Trăng, Kiên Giang,... chủ yếu trên lúa 
giai đoạn đẻ nhánh. Bên cạnh đó điều kiện thời tiết không khí lạnh về đêm và 
sáng sớm, có xuất hiện mưa đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi hành có khả 
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năng phát sinh và gây hại trên các giống lúa thơm và trà lúa gieo sạ muộn ở 
cuối tháng 12 đến đầu tháng 1/2022;  

Ngoài ra, chú ý ốc bươu vàng gây hại trên các chân ruộng thấp trũng, 
thoát nước kém mới gieo sạ; chuột hại lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín.           
 
II. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/12 - 30/12/2021, có 14 tàu vào các cảng xếp hàng với số 
lượng dự kiến 205.700 tấn gạo các loại trong đó, 10 tàu cảng Hồ Chí Minh và 
04 tàu cảng Mỹ Thới. 

 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Oriental Sky HCM 07/12/2021 5.000 Philippines 
2 Quang Minh 5 Mỹ Thới 10/12/2021 4.100 Philippines 
3 Epos HCM 16/12/2021 49.500 Châu Phi 
4 Giang Hải Mỹ Thới 17/12/2021 3.950 Philippines 
5 Hải Hà 388 Mỹ Thới 17/12/2021 3.450 Philippines 
6 Thanh Thuỷ HCM 17/12/2021 5.000 Philippines 
7 Eco Crossfire HCM 18/12/2021 23.000 Cuba 
8 Belfriend HCM 19/12/2021 43.000 Châu Phi 
9 Maratha Prestige HCM 22/12/2021 5.250 Ba Lan 

10 Dragon HCM 24/12/2021 45.000 Châu Phi 
11 Globe 6 HCM 26/12/2021 4.000 Philippines 
12 Việt Hải Star HCM 26/12/2021 4.000 Philippines 
13 VSG Dream HCM 26/12/2021 6.500 Philippines 
14 Mekong Mỹ Thới 30/12/2021 3.950 Philippines 

Tổng  205.700   



III. 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 

30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.650   -100     5.500     +50      5.450           -           5.500  +100          6.100    +200  6.100  5.640  

Lúa thường 5.150           -       5.200     +50      5.050           -           5.150    +200     5.050           -       5.700    +300  5.700  5.217  

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 6.750           -       6.700    -50     6.750           -           5.800      +150          7.100    +200  7.100    6.620  

Lúa thường 6.650           -       6.300     +50      6.050           -           5.400    +200          6.700  +300    6.700    6.220  

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 7.850   -100     8.400           -       8.500           -           8.600      +150          8.650           -      8.650     8.400  

Lứt loại 2 7.650   -100     7.700           -       7.750  -125         7.850        -75    7.650           -       7.700   -50   7.850  7.717  

Xát trắng loại 1          9.400           -           9.250  +200      9.150           -         10.000  +100  10.000  9.450  

Xát trắng loại 2          8.400           -           8.150   -125     8.325           -      8.700           -       8.500    +200    8.700    8.415  

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 7.150           -       7.450  +100      7.250           -       7.050           -       7.250           -      7.250           -       7.400    +200  7.450    7.257  

Tấm 2/3         7.150           -       7.250           -           6.850           -           7.000           -   7.250  7.063  

Tấm 3/4 6.750           -       7.050           -       6.750           -       6.750           -               7.050  6.825  

Cám xát 7.550      +200      7.450           -       7.425           -       7.450           -       7.450           -      7.350           -       7.450     +50  7.550    7.446  

Cám lau 7.550      +200      7.450           -       7.425           -       7.450           -       7.450           -      7.350           -       7.450    +50  7.550    7.446  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.350           -       8.750           -       8.650   -100     8.600           -       8.700           -      9.100           -       8.650    +200  9.350     8.829  

10%         8.650           -               8.600           -           8.650  8.625  

15% 9.150           -       8.550           -       8.350   -100         8.500           -      8.800           -       8.450    +200  9.150  8.633  

20%         8.450           -               8.400           -           8.450    8.425  

25% 8.950           -       8.350           -       8.050   -100         8.200           -      8.500           -       8.150    +200    8.950    8.367  

 

*** 


