
 
 

 
 

 
 
 
 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022 
BẢN TIN SỐ 1335 
  (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 31-12 03-01 04-01 05-01 06-01 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 397 - 401 397 - 401 408 - 412 410 - 414 410 - 414 

 5% tấm 386 - 390 386 - 390 398 - 402 400 - 404 400 - 404 

 25% tấm 379 - 383 379 - 383 386 - 390 386 - 390 386 - 390 

 Hom Mali 92% 636 - 640 636 - 640 636 - 640 643 - 647 643 - 647 

 Gạo đồ 100% Stxd 389 - 393 389 - 393 398 - 402 400 - 404 400 - 404 

 A1 Super 360 - 364 360 - 364 361 - 365 361 - 365 361 - 365 

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

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

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

 100% tấm 323 - 327 328 - 332 328 - 332 328 - 332 328 - 332 

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

 25% tấm 318 - 322 318 - 322 318 - 322 318 - 322 318 - 322 

 Gạo đồ 5% Stxd 358 - 362 358 - 362 363 - 367 363 - 367 363 - 367 

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

PAKISTAN 5% tấm 333 - 337 333 - 337 348 - 352 353 - 357 353 - 357 

 25% tấm 314 - 318 314 - 318 328 - 332 333 - 337 333 - 337 

 100% tấm Stxd 310 - 314 310 - 314 314 - 318 316 - 320 316 - 320 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 368 - 372 363 - 377 358 - 362 358 - 362 358 - 362 

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:   

Philippines: 
*Tình hình nhập khẩu gạo: 
Ngày 03/01/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Tờ Business World Online, trích dẫn thông báo của Bộ Tài chính 

Philippines cho biết, quốc gia này đã nhập khẩu 2,8 triệu tấn gạo vào năm 
2021, tăng so với mức ước tính 2,3 triệu tấn của năm 2020. 

Cục Hải quan đã thu được 51,37 tỷ Peso (khoảng 1,005 tỷ USD) vào 
năm 2021, tăng khoảng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, quốc gia 
này cũng đã thu được từ các khoản thuế với trị giá 17,9 tỷ PUD (khoảng 350 
triệu USD) vào ngày 1-10/12/2021, tăng so với mức ước tính 14,72 tỷ PUD 
(khoảng 288 triệu USD) trong cùng kỳ năm 2020. 

Thông qua Quỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh gạo (RCEF) và Đạo luật 
Thuế quan (RTL), chính phủ đặt 10 tỷ Peso (khoảng 196 triệu USD) từ việc 
thu thuế nhập khẩu gạo để tài trợ cho các chương trình tài chính nhằm hỗ trợ 
nông dân trồng lúa. 10 tỷ Peso sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho nông 
dân trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp, mở rộng phạm vi bảo hiểm cây trồng 
và thúc đẩy đa dạng hóa cây trồng. 
 

*Tình hình sản lượng gạo năm 2021: 
Ngày 04/01/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
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Theo Bloomberg, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, sản 
lượng lúa năm 2021 của quốc gia này ước đạt 20 triệu tấn bất chấp thiệt hại 
do cơn bão gần đây gây ra. Mặc dù thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỷ Peso 
(khoảng 43 triệu USD) bị mất trắng do cơn bão gây ra đối với vụ mùa trước, 
dự trữ gạo được báo cáo là đủ cho đến tháng 4/2022, thời điểm bắt đầu thu 
hoạch mùa khô. 
 

*Trợ cấp tiền mặt cho nông dân trồng lúa: 
Ngày 06/1/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Inquirer.Net, Tổng thống Philippines đã ủy quyền cho Bộ Nông 
nghiệp (DA) viện trợ tiền mặt cho những nông dân trồng lúa đang canh tác từ 
02 ha trở xuống cho đến hết năm 2021. 

Cụ thể, vào ngày 10/12/2021, Tổng thống đã ký luật cho phép DA hỗ trợ 
tiền mặt cho các hộ nông dân nhỏ theo đạo luật Cộng Hòa 11598 (Đạo luật hỗ 
trợ tiền mặt cho Nông dân Philippines). Luật mới này chỉ đạo Cục Hải quan 
(BoC) chuyển trực tiếp số tiền vượt quá 10 tỷ Peso của quỹ Quỹ Nâng cao 
năng lực cạnh tranh lúa gạo (RCEF) để viện trợ cho nông dân trồng lúa cho 
DA. Đồng thời, cả DA và BoC đều phải nộp các báo cáo riêng biệt về việc 
chuyển tiền và hoàn trả quỹ thực tế cho Quốc hội vào cuối mỗi năm. 

Bangladesh: 
*Thông báo đấu thầu: 
Ngày 04/1/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo thông báo trên trang web của Tổng cục Lương thực Bangladesh, 

Chính phủ nước này sẽ tổ chức đấu thầu lần thứ Sáu trong năm tài chính 
2021/22 nhằm nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ non-basmati vào lúc 2:30 chiều, 
ngày 16 tháng 1 năm 2022 (giờ Bangladesh). Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là 
ngày 13 tháng 1 năm 2021. 

Chi tiết thông tin về buổi đấu thầu tại: 
 https://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.
gov.bd/files/12116bd1_1efd_45e5_9349_4129d06dca0b/2022-01-04-
02-40-99c98f8741e7cc4fb587e27e9d388319.pdf  

 

*Tình hình nhập khẩu gạo: 
Ngày 05/1/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ New Age Bangladesh trích dẫn dữ liệu mới nhất của Ngân hàng 
Bangladesh cho biết, quốc gia này đã nhập khẩu khoảng 800.000 tấn gạo với 
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trị giá 1,06 tỷ USD trong 05 tháng đầu năm tài chính 2022 (từ tháng 7 đến 
tháng 11/2021), tăng 509,89 triệu so từ mức ước tính 548,04 triệu USD của 
cùng kỳ năm tài chính 2021. 

Theo số liệu của Ngân hàng, nhập khẩu gạo tăng mạnh sau khi chính 
phủ quyết định vào tháng 12/2020 cho phép các doanh nghiệp tư nhân nhập 
khẩu gạo như một phần trong nổ lực bình ổn giá gạo trong nước. Đồng thời, 
chính phủ cũng đã cắt giảm thuế nhập khẩu gạo xuống 25,7% từ mức 62,5% 
trước đó và có hiệu lực đến tháng 10/2021, cũng như đẩy mạnh việc dự trữ 
gạo thông qua việc thu mua gạo cả trong và ngoài nước.  

Tuy nhiên, giá được cho là vẫn đang ở mức cao, cụ thể, theo dữ liệu 
của Tổng Cục Thương mại Bangladesh, giá gạo thô các loại vào ngày 
04/01/2022 được bán với giá 45 - 50 Tk/kg (khoảng 514 - 571 USD/tấn) trong 
khi đó, 04/01/2020, giá các loại nói trên được bán với giá 38 - 40 Tk/kg 
(khoảng 434 - 457 USD/tấn). 

Uzbekistan: 
*Tình hình nhập khẩu gạo: 
Ngày 04/01/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo hãng tin Trend News, Uzbekistan đã nhập khẩu 28.000 tấn gạo 

trong 11 tháng đầu năm 2021 (từ tháng 1 đến tháng 11/2021), tăng khoảng 
1,6 lần so với ước tính 10.300 tấn cùng kỳ năm 2020. Gạo nhập khẩu từ 13 
quốc gia bao gồm Kazakhstan, Pakistan, Trung Quốc và Nga. 

Nhật Bản: 
*Thông báo đầu thầu SBS lần thứ Năm: 
Ngày 04/01/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 

Theo thông báo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), nước 
này sẽ tổ chức đấu thầu mua và bán đồng thời (SBS) lần thứ Năm trong năm 
Tài chính 2021/22 (tháng 04/2021 - tháng 03/2022) vào ngày 12/01/2022 
nhằm mua khoảng 30.000 tấn gạo. Buổi đấu thầu sẽ được diễn ra từ 11:00 
sáng đến 12:00 trưa theo giờ Nhật Bản. 

Chi tiết thông tin buổi đấu thầu tại 
https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/in

dex-1.pdf 
 

Tây Ban Nha: 
*Hiệp hội Nông dân hối thúc EU ngừng chương trình EBA với 

Campuchia và Miến Điện: 
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Ngày 06/01/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 

Theo nguồn tin địa phương, Hiệp hội nông dân Valencian (AVA-ASAJA) 
Tây Ban Nha đang hối thúc Liên minh châu Âu (EU) ngừng chương trình 
thương mại “Tất cả trừ vũ khí” (EBA) với Miến Điện và Campuchia do hai 
quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục không tôn trọng các quyền cốt lõi về con 
người và lao động. 

Hiệp định EBA ban đầu có nghĩa là 0% thuế đối với gạo nhập khẩu từ 
Miến Điện và Campuchia. Tuy nhiên, vào năm 2013, EU đã đưa ra điều 
khoản tự vệ đối với nhập khẩu gạo và áp thuế đối với gạo Indica nhập khẩu 
từ hai nước này, sau khi khối này nhận thấy việc sản lượng nhập khẩu từ 
Miến Điện và Campuchia tăng theo cấp số nhân đã ảnh hưởng đến lợi nhuận 
của các nhà sản xuất trong khối. Bên cạnh đó, vì tình trạng vi phạm dân chủ 
và nhân quyền vẫn tiếp diễn ở hai nước, AVA-ASAJA đang hối thúc EU đình 
chỉ các nhượng bộ của họ đối với gạo nhập khẩu vào EU.   

Cơ cấu thuế hiện tại có hiệu lực đến ngày 18/01/2022. Ngoài ra, người 
đứng đầu ngành gạo của AVA-ASAJA lưu ý rằng họ cũng đã thúc giục EU mở 
rộng điều khoản tự vệ đối với gạo Japonica và gạo hạt tròn của Nhật để bảo 
về ngành gạo châu Âu. 
 
III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 
Thị trường tuần qua không ghi nhận nhiều giao dịch mới do hầu hết mọi 

người đang trong tâm lý chào đón Năm Mới 2022 và các thương nhân hiện 
chỉ tập trung giao các đơn hàng đi Iran, Nhật và Philippines đã ký kết trước 
đó. Giá chào gạo trắng các loại nhìn chung khá ổn định với giá gạo trắng 5% 
tấm tiếp tục được duy trì ở mức cao kể từ thời điểm giữa tháng 7/2021. 

Ấn Độ: 
Kết thúc tuần trước thềm Năm Mới yên ắng, thị trường vắng bóng nhu 

cầu mới. Nguồn cung này đã xuất khẩu 1,48 triệu tấn gạo các loại trong tháng 
11/2021, tăng 23% so với cùng kỳ 2020 nhưng giảm 9,8% so với tháng 
10/2021. Tính đến ngày 01/12/2021, tồn kho cả nước đạt 57,2 triệu tấn quy 
gạo, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 14% so với thời điểm 
01/11/2021.  

Pakistan:  
Nhu cầu từ khu vực Đông Phi đang sôi động trở lại, tuy nhiên, giá cước 

vận chuyển từ Pakistan đi khu vực này hiện vẫn ở mức cao so với nguồn 
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cung Ấn Độ, làm các giao dịch mới cũng bị hạn chế theo. Giá chào gạo trắng 
các loại và gạo đồ tuần qua tiếp tục nhận được sự hỗ trợ khi các thương 
nhân Pakistan đang tập trung thực hiện các hợp đồng giao ngay.      

Campuchia:  
Xuất khẩu 617.069 tấn gạo các loại trong cả năm 2021, giảm 10,68% so 

với năm 2020. Trong đó, gạo thơm chiếm 74,13%, gạo trắng chiếm 24,16% 
và gạo đồ chiếm 1,71%. Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất 
của Campuchia với 309.709 tấn, chiếm 50,19% tổng khối lượng gạo xuất 
khẩu cả nước; theo sau là EU với 155.773 tấn (chiếm 25,24%), châu Á: 
63.165 tấn (chiếm 10,24%) và các nước khác là 88.422 tấn (chiếm 14,33%). 
 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 31/12 Ngày 03/01 Ngày 04/01 Ngày 05/01 Ngày 06/01 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,36 6,35 6,36 6,36 6,38

Euro (USD/Euro) 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13

Rupiah Indonesia (IDR) 14.234,83 14.275,99 14.320,89 14.369,02 14.390,45

Rupee Ấn Độ (INR) 74,50 74,40 74,52 74,30 74,40

Yen Nhật Bản (JPY) 115,12 115,26 116,13 115,91 115,79

Philippines Peso (PHP) 51,07 51,09 51,19 51,04 51,25

Pakistan Rupees (PKR) 176,22 176,45 176,67 176,69 176,68

Baht Thái Lan (THB) 33,20 33,33 33,27 33,16 33,59

Vietnamese Dong (VND) 22.855,80 22.869,56 22.784,43 22.788,68 22.805,00

(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 06/01/2022, 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 dứt 
điểm 714 ngàn ha với năng suất 5,54 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2021-2022 đã 
xuống giống được 1,370 triệu ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu 
hoạch được gần 100 ngàn ha với năng suất 5,77 tấn/ha. 
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2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 24.12 
đến 31.12.2021: 

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

2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 
- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 5.516 ha (tăng 2.260ha so với kỳ trước, 

tăng 2.042 ha so với CKNT), phòng trừ 1.011 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên 
Giang, Đồng Nai, Bình Phước… 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 3.484 ha (tăng 666 ha so với kỳ 
trước, giảm 1.738 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 1.994 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh như : Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc 
Trăng, Đồng Nai, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Hậu Giang, Hồ Chí Mih, Tây 
Ninh, Bình Thuận, Gia Lai,… 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 989 ha (tăng 17 ha so với kỳ 
trước, giảm 185 ha so với CKNT); diện tích phòng trừ trong kỳ 100 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang, 
Hậu Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa,... 

- Bệnh đạo ôn:  
+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 9.551 ha (tăng 468 ha so với kỳ 

trước, tăng 1.986 ha so với CKNT), phòng trừ 4.720 ha. Phân bố chủ yếu tại 
các tỉnh Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, 
Đồng Tháp, Cà Mau, Hậu Giang, Bình Thuận, Lâm Đồng,… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 5.979 ha (giảm 1.243 ha so với 
kỳ trước, giảm 2.205 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 627 ha. 
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, Cà 
Mau, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, … 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 9.595 ha (giảm 651 ha so với kỳ 
trước, giảm 456 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 3.014 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long 
An, Cà Mau, Bình Thuận, …   

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 5.604 ha (giảm 258 ha so với kỳ trước, 
giảm 1.158 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 6.809 ha. Phân bố 
chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng 
Tháp, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh,… 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 6.295 ha (tăng 2.608 ha so với kỳ 
trước, tăng 2.630 ha so với CKNT) diện tích phòng trừ trong kỳ 2.372 ha. 
Phân bố tại các Long An, Bạc Liêu, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Sóc 
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Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, 
Phú Yên, Đăk Lăk, Gia Lai,...  

- Chuột: Diện tích nhiễm 3.968 ha (tăng 134 ha so với kỳ trước, giảm 
765 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 7.285 ha. Phân bố chủ 
yếu ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, Bến Tre, 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long,Tây Ninh, Đồng Tháp, 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 832 ha, nhiễm nặng 11 ha (tăng 646 ha 
so với kỳ trước, tăng 825 ha so với CKNT). Phân bố chủ yếu tại tỉnh Đồng 
Tháp, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng. 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 
* Trên cây lúa 
a) Các tỉnh Bắc Bộ 
Trên Mạ chiêm xuân sớm: Ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ,... tiếp 

tục phát sinh và gây hại tăng, gây hại phổ biến ở mức 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 tăng trên lúa, mạ mới gieo, gây 
hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ khu vực gò bãi, ven 
sông hồ. 

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 lây lan theo nguồn nước và gia tăng gây hại 
trên lúa Đông Xuân giai đoạn sạ - mạ, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung 
bình;  

- 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, sâu cuốn lá nhỏ... hại nhẹ trên lúa giai 
đoạn mạ - đẻ nhánh. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 
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- Rầy nâu: Qua điều tra thực tế ngoài đồng ruộng ở một số tỉnh rầy nâu 
có hiện tượng gối lứa. Rầy nâu tiếp tục nở trên đồng, tuổi rầy phổ biến 4-5, 
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…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 Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, Kiên 
Giang, Cà Mau, Vĩnh Long... 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 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 01/01 - 06/01/2022, có 07 tàu vào các cảng xếp hàng với số 
lượng dự kiến 32.100 tấn gạo các loại trong đó, 04 tàu cảng Hồ Chí Minh và 
03 tàu cảng Mỹ Thới. 

 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Epos HCM 16/12/2021 49.500 Châu Phi 
2 Eco Crossfire HCM 18/12/2021 23.000 Cuba 
3 Dragon HCM 24/12/2021 45.000 Châu Phi 
4 Globe 6 HCM 26/12/2021 4.000 Philippines 
5 Việt Hải Star HCM 26/12/2021 4.000 Philippines 
6 Hòa Bình 54 Mỹ Thới 02/01/2022 4.700 Philippines 
7 Hoàng Dương Star HCM 03/01/2022 4.000 Philippines 
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8 Ming Yue 69 HCM 03/01/2022 6.100 Philippines 
9 Nashico Eagle HCM 03/01/2022 6.300 Philippines 

10 Quang Minh 18 HCM 03/01/2022 4.000 Philippines 
11 Vĩnh Phúc Mỹ Thới 03/01/2022 2.900 Philippines 
12 Hòa Bình 45 Mỹ Thới 04/01/2022 4.100 Philippines 

Tổng  157.600   



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 

06/01 +/- 06/01 +/- 06/01 +/- 06/01 +/- 06/01 +/- 06/01 +/- 06/01 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750      +100      5.700  +200      5.600  +150          6.230      +730          6.100           -   6.230    5.876  

Lúa thường 5.350      +200      5.300     +100      5.250           -           5.875      +725     5.050           -       5.800  +100     5.875  5.438  

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 6.750           -       6.700           -       6.850  +100         6.500      +700          7.100           -   7.100  6.780  

Lúa thường 6.650           -       6.300           -       6.300  +250          6.125      +725          6.800  +100   6.800  6.435  

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.050  +200      8.500  +100     8.625    +125          8.550  -50     8.800           -   8.800    8.505  

Lứt loại 2 7.850  +200      7.900  +200      7.975    +225          8.050  +200     7.850  +200  7.900  +200  8.050    7.921  

Xát trắng loại 1          9.400           -           9.350  +100     9.350  +200      10.000           -   10.000    9.525  

Xát trắng loại 2          8.400           -           8.200  +50      8.450        125     8.500   -200 8.700  +200  8.700     8.450  

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 7.150           -       7.500  +50      7.350  +100      7.050           -       7.350  +100    7.050   -200 7.500  +100 7.500  7.279  

Tấm 2/3         7.300  +150      7.350    +100         6.950  +100     7.000           -     7.350  7.150  

Tấm 3/4 6.750           -       7.200  +150      6.900  +150      6.750           -                 7.200  6.900  

Cám xát 7.550           -       7.500  +50      7.500    +75      7.450           -       7.550      +100    7.350           -   7.650  +200  7.650    7.507  

Cám lau 7.550           -       7.500  +50      7.500     +75      7.450           -       7.550  +100    7.350           -   7.650  +200    7.650  7.507  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.450  +100     8.850  +100     8.800  +150      8.700  +100     8.900  +200     9.100           -   8.750  +100 9.450    8.936  

10%         8.750  +100             8.800  +200          8.800  8.775  

15% 9.250      +100     8.650  +100     8.500  +150          8.700  +200     8.800           -   8.550  +100 9.250    8.742  

20%         8.550  +100             8.600  +200          8.600     8.575  

25% 9.050      +100     8.450  +100     8.200  +150          8.400  +200     8.500           -   8.250  +100 9.050  8.475  

 

*** 


