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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 10: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA 
CHẤT 

LƯỢNG 

THẤP 

NHẤT 

CAO 

NHẤT 

BÌNH 

QUÂN 

So 

T09.21 

So 

T10.20 

THÁI LAN 389 399 396 +2 -70 389 

 379 389 386 +2 -70 379 

 371 379 376 +4 -68 371 

 638 664 653 -16 -165 638 

 385 396 392 +3 -72 385 

 354 365 360 +8 -52 354 

VIỆT NAM 428 442 435 +19 -43 428 

 393 417 408 +20 -46 393 

 573 587 581 +5 -8 573 

 328 342 340 +9 -75 328 

ẤN ĐỘ 358 372 366 -4 +16 358 

 328 342 336 -4 +6 328 

 353 357 355 +1 -17 353 

 278 282 280 +1 -6 278 

PAKISTAN 348 382 367 +6 -32 348 

 323 392 338 +12 -18 323 

 308 324 315 +2 -4 308 

MIẾN ĐIỆN 348 362 351 0 -91 348 

MỸ 580 590 586 +2 -4 580 

 565 569 567 -2 -5 565 

 603 610 606 +1 -23 603 

 1.65 1.169 1.167 +32 +284 1.165 

 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  

1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 
 

Cập nhật 
T10.2021 

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 513,0 +1,18% 48,0 +0,00% 182,0 +1,68% 

USDA 510,7 +0,85% 48,7 -0,61% 183,6 -0,86% 

FAO 518,2 +0,88% 51,3 +4,69% 187,6 +0,27% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021: 

(Theo USDA đến ngày 12/11/2021; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
xuất khẩu 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(T10.2021) 
2021 

(T11.2021) 
Điều 
chỉnh 

Ấn Độ   11,791    9,813  14,577  20,000     17,500     18,000   +0,500  
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       4,000          4,000             -   
Mỹ    2,776    3,142  2,858  2,950         2,875         2,850   -0,025  
Các nước khác   12,014    12,276    11,992    10,695       11,474        10,949   -0,525  

Cả Thế giới  48,297   43,924  45,234 49,345      48,749    48,699   -0,050  

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021 

(Theo USDA đến ngày 12/11/2021; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
nhập khẩu 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(T10.2021) 
2021 

(T11.2021) 
Điều 
chỉnh 

Trung Quốc 4,500 2,800 3,200 4,500 4,000 4,500 +0,500 
Philippines 2,500 2,900 2,450 2,300 2,200 2,200 - 
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 2,500 0,600 0,600 - 
Bờ Biển Ngà 1,500 1,350 1,100 1,250 1,250 1,300 -0,050 
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 1,925 -0,075 
Các nước khác 30,237 28,507 29,817 30,195 31,899 31,374 -0,550 
Cả Thế giới   48,297    43,924  45,234 49,345       48,749       48,699   -0,050  

4. Các thị trường chính:  

THÁI LAN: 
Kết thúc tháng 10/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 381 

USD/tấn, giảm khoảng 4 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2021 và giảm khoảng 

67 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Lũ lụt xảy đến trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 

8,4 tỷ baht (#253 triệu USD) cho nền nông nghiệp nước này. Trong đó, diện tích 

lúa đang thu hoạch bị ảnh hưởng khoảng 800 ngàn ha. Tuy nhiên, ước tính sản 

lượng lúa gạo cả năm 2021 vẫn đạt mức 30 triệu tấn, cao hơn 1,9% so với năm 

2020.     

Thái Lan xuất khẩu 638.397 tấn gạo trong tháng 9/2021, tăng khoảng 63,6% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3,82 triệu 

tấn, giảm khoảng 6,6% so với năm 2020.  
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ẤN ĐỘ: 
Kết thúc tháng 10/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 360 

USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2021 và tăng 

khoảng 10 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Tính đến ngày 01/10/2021, tồn kho gạo cả nước đạt 34,75 triệu tấn, đã 

bao gồm 14,07 triệu tấn lúa quy gạo, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 

trước và giảm 10% so với thời điểm 01/9/2021. 

PAKISTAN: 
Kết thúc tháng 10/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 365 

USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2021 và giảm khoảng 

25 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Theo dữ liệu công bố mới nhất từ Văn phòng Thống kê Pakistan (PBS), 

nước này đã xuất khẩu 253.568 tấn gạo các loại trong tháng 9/2021, bao gồm 

53.252 tấn gạo basmati và 200.315 tấn gạo non-basmati, tăng khoảng 1,44% so 

với tháng 8/2021 và tăng khoảng 36,49% so với cùng kỳ năm ngoái. 

MIẾN ĐIỆN: 
Kết thúc tháng 10/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 360 

USD/tấn, tăng khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2021 và giảm 

khoảng 80 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Theo báo cáo ngành hàng mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự 

báo xuất khẩu gạo Miến Điện sẽ tiếp tục sụt giảm trong tháng 10/2021 do biên 

giới Miến – Trung vẫn đóng cửa trong khi nhu cầu nhập khẩu mới từ châu Phi và 

châu Âu lại khá ảm đạm do thị trường cước vận tải biển tăng cao. Nguồn cung 

này cũng đang nỗ lực đàm phán với Trung Quốc để có thể sớm mở cửa biên 

giới trở lại khi hoạt động biên mậu gần như đã bị ngưng hẳn kể từ tháng 7/2021, 

thời điểm Miến Điện bùng phát dịch Covid-19.   

Tuy nhiên, giá gạo nội địa lại ghi nhận diễn biến trái chiều kể từ tháng 

8/2021 dù thị trường xuất khẩu ảm đạm. Nguồn cung lúa gạo hàng hóa trong 

nước hạn chế, chi phí vận tải tăng và đồng kyat mất giá so với đồng USD là 

những nguyên nhân chính đẩy giá gạo bán sỉ nội địa đi lên.  

CHÂU ÂU:  
Từ ngày 1/9-24/10/2021, năm thị trường 2021/22, EU và Anh đã nhập 

khẩu 133.010 tấn quy gạo các loại, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ 2020/21. 

INDONESIA: 
Ước tính mới nhất từ Chính phủ cho thấy sản lượng lúa cả nước năm 

2021 chỉ đạt khoảng 55,27 triệu tấn, tương đương 31,69 triệu tấn gạo xay xát.  

Con số này thấp hơn mục tiêu 58,5 triệu tấn đề ra ban đầu của Chính phủ.  
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PHILIPPINES: 
Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1/9/2021, tồn 

kho gạo cả nước đạt 1,332 triệu tấn, giảm khoảng 26,9% so với cùng kỳ năm 

ngoái và giảm khoảng 15,6% so với thời điểm 1/8/2021.  

Số liệu công bố từ Bộ Tài chính Philippines cho thấy nước này đã nhập 

khẩu 2,18 triệu tấn gạo các loại từ ngày 1/1 – 8/10/2021, tăng khoảng 3,2% so 

với cùng kỳ năm 2020.  

TRUNG QUỐC: 
Ghi nhận khối lượng gạo nhập khẩu kể từ thời điểm tháng 11/2020 vào 

khoảng 300 – 700 ngàn tấn/tháng, cao hơn so với mức 100 – 200 ngàn tấn 

trước đó. Với tốc độ này, dự báo Trung Quốc có thể sẽ nhập khẩu đến 4,9 triệu 

tấn gạo trong năm thị trường 2020/21 (10/2020 – 9/2021) và cả trong năm 

2021/22 (10/2021 – 9/2022). Một số nhận định cho thấy tồn kho của Trung Quốc 

hiện vào khoảng 115 – 174 triệu tấn gạo các loại.  

Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng sản lượng ngũ cốc nước này sẽ duy trì 

được đà tăng trưởng trong năm nay bất chấp điều kiện thời tiết mưa dai dẳng 

trong suốt thời điểm thu hoạch vụ thu tại hai tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây.  

IRAN: 

Nhập khẩu 714.773 tấn gạo các loại trong 6 tháng đầu năm lịch quốc gia 

2021/22 (21/3/2021-20/2/2022), tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.     

5. Thông tin thầu: 

 Nhật Bản: 

- Nhập khẩu 26.000 tấn gạo hạt vừa (non-glutinous) từ Mỹ và 35.200 tấn 

gạo hạt dài từ Thái Lan thông qua đợt thầu mở ngày 25/10/2021.  Đây cũng là 

đợt thầu nhập khẩu gạo truyền thống thứ tư trong năm tài chính 2021/22 

(4/2021- 3/2022) của nước này. 

- Mua và bán đồng thời tổng cộng 1.472 tấn gạo trong đợt thầu SBS 

(Simultaneous Buy-Sell) thứ tư của năm tài chính 2021/22 (4/2021 – 3/2022), 

diễn ra vào hôm 27/10/2021.  

- Nhập khẩu 61.200 tấn gạo (non-glutinous) thông qua đợt thầu quốc tế 

mở ngày 29/10/2021 – theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư 

nghiệp Nhật Bản (MAFF). 

 Mauritius:  

Thông báo mở đợt thầu nhập khẩu quốc tế tìm nguồn cung cho số lượng 

6.000 tấn gạo trắng hạt dài không phân biệt xuất xứ hàng hóa, thời gian giao 

hàng từ ngày 1/1 – 31/3/2022. Hồ sơ thầu được tiếp nhận theo hình thức trực 
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tuyến, chậm nhất vào lúc 13h30, giờ địa phương, ngày 26/10/2021. Thầu sẽ 

được mở vào lúc 14h01, giờ địa phương, ngày 28/10/2021.  

 

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

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,38 6,45 6,42 

Euro (USD/Euro) 1,15 1,17 1,16 

Rupiah Indonesia (IDR) 14.071,00 14.294,70 14.180,49 

Rupee Ấn Độ (INR) 74,18 75,46 74,96 

Yen Nhật Bản (JPY) 110,92 114,29 113,14 

Philippines Peso (PHP) 50,48 50,91 50,72 

Pakistan Rupees (PKR) 170,53 174,97 172,03 

Baht Thái Lan (THB) 33,05 33,87 33,45 

Vietnamese Dong (VND) 22.723,46 22.809,99 22.758,72 

 

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 10/2021 đạt 618.162 tấn, 

trị giá 321,941 triệu USD so với cùng kỳ tăng 70,38% về số lượng và tăng          

67,76% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 

31/10/2021 số lượng đạt 5,183 triệu tấn, trị giá 2,737 tỷ USD so với cùng kỳ về 

số lượng giảm 3,14% và về trị giá tăng 3,70%. 
  

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 10 tháng/2021: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Angola 1.598 828.505 0,03% 
Australia 30.098 19.577.992 0,58% 
Bangladesh 53.212 32.150.650 1,03% 
Belgium 2.713 1.787.208 0,05% 
Cuba 356 266.000 0,01% 
Chile 924.030 459.851.684 17,83% 
China 225.842 119.530.645 4,36% 
East Timor 36.975 5.292.413 0,71% 
France 3.159 2.245.792 0,06% 
Ghana 510.013 302.978.122 9,84% 
Hongkong 66.749 40.656.964 1,29% 
Indonesia 54.688 26.792.558 1,06% 
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Ivory Coast 312.384 159.021.201 6,03% 
Laos 16.289 7.686.576 0,31% 
Malaysia 252.810 125.214.101 4,88% 
Mozambique 50.034 28.885.592 0,97% 
Netherlands 8.335 5.665.290 0,16% 
Papua New Guinea 36.494 17.047.731 0,70% 
Poland 2.093.859 1.069.706.352 40,40% 
Philippines 6.069 3.873.432 0,12% 
Russia 1.726 1.269.968 0,03% 
Saudi Arabia 21.093 14.047.044 0,41% 
Senegal 516 320.000 0,01% 
Singapore 97.725 56.641.169 1,89% 
South Africa 4.983 3.334.993 0,10% 
Spain 489 342.506 0,01% 
Taiwan 14.216 7.651.265 0,27% 
Tanzania 7.259 4.603.472 0,14% 
Turkey 1.322 952.482 0,03% 
Ukraine 1.022 671.798 0,02% 
United Arab Emirates 35.439 22.310.346 0,68% 
United States of America 12.839 9.785.978 0,25% 
Các nước khác 298.776 186.205.485 6,10% 

TỔNG CỘNG 5.183.112 2.737.195.314 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 

Từ ngày 01/10 - 31/10/2021, có 27 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 272.550 tấn gạo các loại trong đó, 16 tàu cảng Hồ Chí Minh và 11 

tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Hải Hà 58 Mỹ Thới 01/10/2021 3.800 Philippines 

2 Quang Minh 6 Mỹ Thới 01/10/2021 4.000 Philippines 

3 Royal 88 Mỹ Thới 01/10/2021 4.100 Philippines 

4 Việt Hải Star Mỹ Thới 01/10/2021 4.000 Philippines 

5 Quang Minh 9 HCM 05/10/2021 4.000 Philippines 

6 DaiDo Ambition HCM 06/10/2021 31.500 Châu Phi 

7 Mekong Mỹ Thới 06/10/2021 4.000 Philippines 

8 Hà Đông Mỹ Thới 07/10/2021 4.100 Philippines 

9 New Xa La Mỹ Thới 07/10/2021 4.100 Philippines 

10 Sky Fortune HCM 08/10/2021 6.200 Philippines 

11 Hải Đăng 168 HCM 15/10/2021 4.800 Philippines 

12 Fast HCM 18/10/2021 45.000 Châu Phi 

13 Guama HCM 18/10/2021 30.500 Cuba 

14 Sea Dragon 9999 HCM 18/10/2021 4.900 Malaysia 
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15 MD Sun HCM 19/10/2021 6.500 Philippines 

16 Hải Phương 619 Mỹ Thới 20/10/2021 4.900 Philippines 

17 Quang Minh 6 HCM 20/10/2021 4.100 Philippines 

18 Vinh 02 HCM 20/10/2021 4.900 Malaysia 

19 Kiến Hưng Mỹ Thới 22/10/2021 2.700 Philippines 

20 Hồng Lĩnh 1 HCM 23/10/2021 11.000 Philippines 

21 Quang Minh 29 HCM 23/10/2021 5.000 Philippines 

22 Royal 45 Mỹ Thới 23/10/2021 3.950 Philippines 

23 Royal 27 HCM 24/10/2021 10.000 Hàn Quốc 

24 Quang Minh 18 Mỹ Thới 25/10/2021 4.100 Philippines 

25 Victoria T HCM 29/10/2021 50.000 Châu Phi 

26 Hòa Bình 09 HCM 30/10/2021 6.400 Philippines 

27 Globe 06 HCM 31/10/2021 4.000 Philippines 

Tổng 272.550   

 

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 01/10 đến 31/10/2021: 

- Vụ Hè Thu: đã thu hoạch thêm 21 ngàn ha với năng suất khoảng 56,64 

tạ/ha. 

- Vụ Thu Đông: đã xuống giống thêm 27 ngàn ha và thu hoạch được 182 

ngàn ha với năng suất khoảng 55,8 tạ/ha. 

- Vụ Đông Xuân 2021-2022: đã xuống giống được 230 ngàn ha/1,520 triệu 

ha diện tích kế hoạch. 
 

* Tính đến ngày 31/10/2021: 

- 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 1,509 triệu ha với năng suất 56,64 

tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 8,549 triệu tấn. 

- Vụ Thu Đông: Diện tích xuống giống được 703 ngàn ha/700 ngàn ha diện 

tích kế hoạch đạt 100,4%, đã thu hoạch được 344 ngàn ha với năng suất 55,8 

tạ/ha. 

- Vụ Đông Xuân 2021-2022: đã xuống giống được 230 ngàn ha/1,520 triệu 

ha diện tích kế hoạch đạt 15,15%. 
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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 

T09/2021 
So với  

T10/2020 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài 6.200       5.200     5.763   +433      -116 
Lúa thường   5.600        4.800     5.274     +424      -501 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài     7.450      5.600      6.855         +391          -22 
Lúa thường      7.350        5.400      6.397        +314       -471 
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1   9.500   8.050     8.814         +548    -312 
Lứt loại 2   8.450     7.850      8.194  +484        -835 
Xát trắng loại 1  10.750  9.550   10.197    +674        -173 
Xát trắng loại 2       9.400     8.800      9.120         +434      -1.234 
Phụ Phẩm 
Tấm ½      7.800    6.950      7.468         +395     -1.211 
Tấm 2/3      7.550     6.950      7.228         +466      -501 
Tấm ¾      7.650      6.550      7.103         +668    -246 
Cám xát      7.700     6.750      7.339         +906    +1.276  
Cám lau      7.700    6.750      7.339         +906  +1.276  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

Gạo trắng 5% tấm 9.800     9.250     9.520         +487    -1.096 
Gạo trắng 10% tấm      9.600     9.150      9.413   +608      -1.318 
Gạo trắng 15% tấm      9.550     9.050      9.285         +484    -1.085 
Gạo trắng 20% tấm      9.300      8.950      9.163  +558    -1.326 
Gạo trắng 25% tấm      9.350      8.750      9.035   +472    -1.025 

 

C/ MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam:  

* Nguồn gốc:  

Tổ hợp lai IR50404/OM5472 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng Bằng Sông 

Cửu Long. 

* Đặc điểm chính:  

 Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày, chiều cao cây 80-90 cm, đẻ nhánh tốt, 

độ cứng cây: cấp 5, số bông/m2: 290-330 bông, số hạt chắc/bông: 70-90 hạt, 

khối lượng 1.000 hạt: 26-29 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

 Khả năng chống chịu sâu bệnh: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu 

(cấp 5) trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 
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(Nguồn ảnh: Viện lúa ĐBSCL) 

* 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. 

* Phẩm chất gạo: 

 Tỷ lệ gạo nguyên: 48,5-57,0%; tỷ lệ bạc bụng: 0,4-3,1%; chiều dài hạt gạo: 

6,83-7,05 mm; tỷ lệ D/R: 3,1-3,2. Độ trở hồ: cấp 1-2; độ bền gel: 60-70 mm; hàm 

lượng amylose: 25%. Hạt gạo trong, đẹp, cơm trắng, mềm và xốp. 

 (Nguồn: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

2. Món ngon Việt Nam: 

Tây Nguyên là vùng đất đa dạng các sắc thái văn hóa. Văn hóa Tây 

Nguyên được hình thành và ảnh hưởng của "văn minh nương rẫy" thay vì "văn 

minh lúa nước" như ở đồng bằng; thêm nữa tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, văn 

học, lễ hội đều mang những nét đặc trưng khác biệt, mà tiêu biểu nhất phải kể 

đến nền ẩm thực Tây Nguyên với những món ăn độc lạ hấp dẫn, chẳng thể hòa 

lẫn với bất cứ vùng miền nào khác. 
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(Ảnh minh họa) 

Ẩm thực Tây Nguyên rất phong phú và đa dạng, bởi từng khu vực khác 

nhau đều có các cách chế biến món ăn đơn giản, cầu kỳ khác nhau. Tuy nhiên, 

có một điểm chung chính là đều mang đến những hương vị đặc trưng của quê 

hương vùng cao, nét tinh túy của núi rừng vừa hoang sơ lạ lẫm, vừa hấp dẫn, 

khó cưỡng. Từ những món ăn nhẹ nhàng của Đà Lạt như: Bánh căn, bánh xèo, 

canh atiso hầm giò heo; thịt nướng… đến những món ăn dân dã của đồng bào 

dân tộc như: Gỏi trứng kiến, heo ướp lá mắc mật, cá lăng om lá khổ qua, canh 

trứng kiến lá giang (Đắk Lắk, Gia Lai). Bên cạnh đó, còn có những món ăn được 

chế biến cầu kỳ như: Lẩu lá rừng, gỏi lá, cá tầm phi lê cuộn hoa kim châm, gà sa 

lửa… và cơm lam, một món ăn truyền thống luôn có mặt trong mọi bữa tiệc hay 

lễ hội của người dân địa phương nơi này. 

Cơm lam trong tiếng Khmer được gọi là Kralan; Khao lam trong tiếng Thái 

và Lào, còn tiếng trung được gọi là trúc đỗng phạn. Ở Indonesia và Malaysia, 

món cơm lam được người dân gọi là Lemang. Đây là một loại cơm được làm từ 

gạo; thông thường người ta sẽ sử dụng gạo nếp. Đối với người Việt, đây là món 

cơm đặc trưng của những người dân vùng Tây Nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc. 

Đây cũng là món ăn của một số dân tộc khác tại các nước láng giềng như Lào, 

Campuchia, Myanmar, Thái Lan, và Trung Quốc. 
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(Ảnh minh họa) 

Trước kia, do đòi hỏi của việc làm nương rẫy cùng với tập quán sống du 

canh du cư, nhiều đồng bào ở Tây Nguyên đã tận dụng những ống tre, ống nứa 

có sẵn trong rừng để nấu những hạt gạo mà họ mang theo trong suốt mùa làm. 

Thứ cơm mà họ nấu giúp ăn chắc bụng hơn các món ăn khác, đáp ứng được 

nhu cầu các công việc nặng. Tuy mộc mạc và đơn giản, nhưng với cách nấu 

này, cơm lam Tây Nguyên mang hương vị thơm ngon đặc trưng và trở thành 

món ngon nổi tiếng của vùng đất này được du khách bốn phương rất yêu thích, 

khác hẳn với cơm lam ở vùng Tây Bắc hay của người Lào. 

 
(Ảnh minh họa) 

Để làm món cơm này, những ống tre, nứa được chọn phải tươi; không bị 

non quá hay già quá. Sau đó, dựa vào các đốt tre, người ta sẽ chặt ra thành 
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từng khúc, chia ra mỗi đốt là một ống cơm lam. Tiếp theo là bước chọn gạo nếp. 

Bước này sẽ rất quan trọng, vì độ dẻo, thơm ngon của cơm thành phẩm sẽ phụ 

thuộc rất lớn vào loại gạo nếp được chọn. Để có một ống cơm thật ngon, cần 

chọn những loại gạo nương mới gặt; hạt phải to và mẩy, trắng, và có mùi thơm. 

Sau khi vo sạch và ngâm khoảng 5 đến 6 tiếng, gạo nếp sẽ được đồ vào 

những ống nứa non cùng với nước. Cơm lam ngon nhất là khi nước nấu gạo 

được dùng là nước ở chính bên trong những ống nứa. Sau đó, người dân sẽ 

dùng những cuộn lá dong, hoặc lá chuối để nút chặt một đầu rồi bắt đầu nhóm 

lửa bằng củi. Khi làm, ống cơm sẽ được nướng xoay liên tục, đều tay trên lửa. 

Lam cơm được một lúc, họ sẽ dùng tay ấn để kiểm tra độ mềm và chín của hạt 

cơm. Một cách khác để nhận biết thời gian cơm chín, là khi lớp vỏ nứa cháy tạo 

thành lớp than mỏng, phủ xung quanh ống nứa, và có mùi thơm ngào ngạt của 

cơm nếp. 

 
(Ảnh minh họa) 

Nếu ăn cơm ngay sau khi vừa nấu; chỉ cần chặt và tách lớp ống nứa bên 

ngoài ra. Còn nếu không ăn luôn mà muốn để lâu, người ta sẽ bỏ đi lớp nứa 

cháy bên ngoài; để lại một lớp vỏ màu trắng để bọc cơm. Bằng cách này, cơm 

bên trong thậm chí sẽ dùng được cả tuần màu không sợ bị thiu. Bên cạnh đó, 

món cơm lam này sẽ còn tròn vị hơn nếu như được ăn kèm với gà nướng hoặc 

những xiên thịt heo nướng vàng ươm, thơm phúc cùng một chén muối é, một 

loại lá gia vị có nhiều ở rừng núi Tây Nguyên được giã nhỏ và trộn với ớt xanh, 

muối hột. Tuy nhiên, cơm lam ngon nhất khi ăn với muối vừng (mè). 
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(Ảnh minh họa) 

Ngày nay, trong các dịp lễ lớn trong năm, cơm lam luôn là món ăn không 

thể thiếu được người Tây Nguyên dùng để tạ ơn và cầu mong cho mùa màng 

bội thu, mưa thuận gió hòa. Khi đến nơi đây người ta sẽ không nỡ từ chối thử ăn 

cơm lam một lần và khi ăn rồi sẽ mãi nhung nhớ mùi vị cơm lam của đất trời cao 

nguyên, của những con người chân chất, mộc mạc. 

 (Tổng hợp từ nhiều nguồn) 
 

*** 


