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BẢN TIN SỐ 1347 

  (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 01-04 04-04 05-04 06-04 07-04 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 

 5% tấm 408 - 412 408 - 412 408 - 412 408 - 412 408 - 412 

 25% tấm 405 - 409 405 - 409 405 - 409 405 - 409 405 - 409 

 Hom Mali 92% 783 - 787 783 - 787 783 - 787 795 - 799 795 - 799 

 Gạo đồ 100% Stxd 416 - 420 416 - 420 416 - 420 416 - 420 416 - 420 

 A1 Super 405 - 409 405 - 409 405 - 409 405 - 409 405 - 409 

VIỆT NAM 5% tấm 415 - 419 415 - 419 415 - 419 415 - 419 415 - 419 

 25% tấm 395 - 399 395 - 399 395 - 399 395 - 399 395 - 399 

 Jasmine 510 - 514 510 - 514 515 - 519 518 - 522 518 - 522 

 100% tấm 338 - 342 338 - 342 345 - 349 350 - 354 355 - 359 

ẤN ĐỘ 5% tấm 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 

 25% tấm 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 

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

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

PAKISTAN 5% tấm 358 - 362 353 - 357 353 - 357 353 - 357 353 - 357 

 25% tấm 338 - 342 333 - 337 333 - 337 333 - 337 333 - 337 

 100% tấm Stxd 353 - 357 348 - 352 348 - 352 348 - 352 348 - 352 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 383 - 387 

MỸ 4% tấm 653 - 657 653 - 657 653 - 657 653 - 657 653 - 657 

 15% tấm (Sacked) 610 - 614 610 - 614 610 - 614 610 - 614 610 - 614 

 Gạo đồ 4% tấm 656 - 660 656 - 660 656 - 660 656 - 660 656 - 660 

 Calrose 4%  
1.258 – 
1.262 

1.258 – 
1.262 

1.258 – 
1.262 

1.258 – 
1.262 

1.258 – 
1.262 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Trung Quốc: 

*Lệnh giãn cách do Covid làm ảnh hưởng đến nguồn cung phân 

bón: 

Ngày 01/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Reuters, việc phong tỏa do Covid tại Trung Quốc đã ảnh hưởng 

đến nguồn cung phân bón cho các tỉnh phía Đông Bắc nước này. 

Trước khi vào gieo cấy vụ Xuân, việc thiếu hụt nguồn cung phân bón 

đang đe dọa đến vụ ngô và đậu tương năm nay. Thông thường, nông dân 

nước này sẽ chuẩn bị phân bón vào đầu tháng 4 và bón một tháng sau đó 

trong quá trình trồng trọt. Tuy nhiên, các hạn chế liên quan đến Covid đã kích 

hoạch các quy trình kiểm soát chặt chẽ đối với việc di chuyển của người và 

hàng hóa qua các quốc gia, do đó ảnh hưởng đến việc giao hàng. 

Trong khi đó, các tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều 

hơn do nguồn cung phân bón bị gián đoạn vì họ không có đủ cơ sở sản xuất 

phân bón tại địa phương và phải dựa vào giao hàng từ các tỉnh khác. 

Các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và khu vực nội Mông của 

Đông Bắc sản xuất hơn 40% ngô và một nửa đậu tương của Trung Quốc. Và 

các tỉnh này cũng là nhà sản xuất gạo Japonica chính. 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 07/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong năm thị 

trường 2022/23 (tháng 7/tháng 6) của Trung Quốc. Mặc dù chưa công bố dự 

báo chính thức, cơ quan này đã hạ dự báo diện tích thu hoạch, sản lượng 

gạo xay xát, và tiêu thụ của quốc gia này so với ước tính chính thức trong 

năm thị trường trước đó. Ngoài ra, cơ quan USDA cũng nâng dự báo về xuất 

nhập khẩu gạo và tồn kho cuối kỳ của Trung Quốc so với dự báo chính thức 

trong năm thị trường 2021/22. 

Về sản lượng gạo, cơ quan USDA dự báo sản lượng gạo xay xát của 

Trung Quốc trong năm thị trường 2022/23 ở mức 148 triệu tấn, giảm so với 

ước tính 148,99 của năm thị trường trước đó do khả năng giảm diện tích thu 

hoạch. Diện tích thu hoạch trong năm thị trường 2022/23 được dự báo giảm 

xuống còn 29,6 triệu ha từ mức 29,921 triệu ha của năm thị trường 2021/22. 

Diện tích thu hoạch giảm là do giá có khả năng giảm vì chính phủ khuyến 

khích trồng nhiều cây hạt có dầu hơn. 

Về tiêu thụ gạo trong năm thị trường 2022/23 của Trung Quốc, cơ quan 

USDA dự báo sản lượng gạo xay xát giảm xuống còn 150 triệu tấn từ mức 

ước tính 154,84 triệu tấn trong năm thị trường trước đó do nhu cầu tiêu dùng 

và thức ăn chăn nuôi đều giảm. Dân số Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 

trong những năm tới và tiêu dùng dự kiến sẽ tiếp tục giảm tương ứng. 

Việc chuyển sang chế độ ăn kiêng không dùng gạo cũng là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến việc giảm tiêu thụ. Việc thay thế gạo cho ngo 

trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục trong suốt năm 2022 nhưng với 

tốc độ chậm hơn so với trước đây. 

Việc đấu giá gạo tồn cũ vẫn được tiếp tục. Trong năm thị trường 

2020/21, 15,1 triệu tấn gạo và 4,5 triệu tấn lúa mì và hỗn hợp gạo đã được 

bán cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi thông qua đấu giá. Vào ngày 

10/03/2022, vòng đấu giá đầu tiên đối với lúa gạo cũ cho thức ăn chăn nuôi 

đã được tổ chức. Các cuộc đấu giá gạo MSP đã được tổ chức lại vào ngày 

08/03/2022 với 1,8 triệu tấn được chào bán mỗi tuần. 

Nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 của Trung Quốc tăng so 

với năm trước với mức dự báo từ cơ quan USDA là 5 triệu tấn, tăng so với 

ước tính 4,6 triệu tấn trong năm thị trường 2021/22. Cơ quan USDA kỳ vọng 

Trung Quốc sẽ tiếp túc nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và Pakistan, điều này cho 

phép các nhà nhập khẩu Trung Quốc tránh được hạn ngạch thuê quan (TRQ) 

trong năm 2022. Theo các nguồn tin trong ngành, gạo nhập khẩu đang được 

sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi và việc mua được thúc đẩy bởi giá cả. Giá 

gạo quốc tế được báo cáo dao động ở mức thấp. Cơ quan USDA đang kỳ 
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vọng Trung Quốc sẽ mua gạo trong thời gian tới dựa trên giá gạo của thị 

trường quốc tế. 

Dựa trên xu hướng lịch sử giá, cơ quan USDA cũng kỳ vọng Trung 

Quốc sẽ không lắp đầy các TRQ gạo hạt ngắn và hạt trung bình trong năm 

2022 và 2023. 

Nhập khẩu gạo trong năm 2021: 

 
Đối với xuất khẩu gạo, Cơ quan USDA dự báo xuất gạo của Trung 

Quốc trong năm thị trường 2022/23 ở mức 2,5 triệu tấn, giảm so với mức ước 

tính 2,75 triệu tấn trong năm thị trường trước đó. Sự suy giảm được cho là do 

sản xuất giảm. Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu gạo sang Ai Cập, Hàn Quốc, 

Sierra Leone, Bờ Biển Ngà và Papau New Guinea. 

Về tồn kho cuối kỳ, cơ quan USDA dự báo lượng gạo tồn kho cuối năm 

thị trường 2022/23 của Trung Quốc ở mức 113 triệu tấn, tăng so với ước tính 

112,5 triêu tấn trong năm thị trường trước đó do nhập khẩu tăng. 

Cũng theo các nguồn tin trong ngành, tính đến cuối năm 2019, Trung 

Quốc có hơn 100 triệu tấn gạo dự trữ tạm thời. Trong số này, khoảng 20 triệu 

tấn gạo dự trữ cũ đã được bán để làm thức ăn chăn nuôi và sử dụng trong 

ngành công nghiệp vào năm 2020 và 2021.Tuy nhiên, con số này đã được bổ 

sung bằng cách thu mua thông qua chương trình MSP. Do đó, cuối năm 

2021, cơ quan USDA ước tính có hơn 100 triệu tấn gạo trong kho dự trữ tạm 

thời của quốc gia này. 

Chính phủ đã công bố giá MSP cho các loại gạo khác nhau cho năm 

2022. So sánh giá như sau: 



_Bản tin 1347 (Từ Ngày 01/04/2022 Đến Ngày 07/04/2022)_ 

 Trang 5 
 

www.vietfood.org 

 

Liên minh châu Âu - EU: 

*Hội nghị Gạo châu Âu lần đầu tiên tổ chức tại Pháp: 

Ngày 04/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo các nguồn tin địa phương, Đại hội Gạo châu Âu đầu tiên được tổ 

chức tại Paris nhằm thúc đẩy tính bền vững của gạo châu Âu. 

Các quản lý nhà hàng, những nhà bán lẻ quy mô lớn, các nhà nông học, 

Blogger ẩm thực và báo chí Pháp đã tham gia đại hội. Các đại biểu đã nhấn 

mạnh tính bền vững về môi trường sản xuất gạo tại 4 trong số các nước tiêu 

thụ gạo lớn của Liên minh châu Âu (gồm Ý, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức). Bên 

cạnh đó, họ cũng thảo luận về các khía cạnh kỹ thuật của việc trồng lúa ở 

châu Âu. 

Liberia: 

*Đảm bảo đủ gạo trong nước: 

Ngày 04/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo All Africa Global Media, chính phủ Liberia đã bác bỏ cáo buộc về 

tình trạng thiếu gạo ở nước này và đảm bảo rằng hoàn toàn không có tình 

trạng thiếu gạo và cảnh báo công chúng về bất cứ hình thức mua hoảng loạn. 
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Theo Bộ trường Thông tin, Văn hóa và Du lịch của nước này, kho dự 

trữ trong nước hiện tại là 181.493 tấn và đủ cho đến ngày 12/9/2022. Ông 

cũng cho biết thêm khoảng 37.000 tấn gạo dự kiến sẽ được bổ sung trong 

tháng này và không đề cập về nguồn cung cấp.”Tuyên bố được đưa ra trong 

bối cảnh nhầm lẫn nổ ra vào hôm thứ Ba, ngày 29/03/2022, giữa các nhà 

phân phối gạo và một số nhà tiếp thị sau khi các nhà phân phối từ chối bán 

sản phẩm của họ” trích dẫn lời của Bộ trưởng. 

Chính phủ quan tâm đến việc duy trì ổn định giá cả trong nước mặc dù 

giá gạo toàn cầu tăng. 

Philippines: 

*Các đon vị địa phương thu mua lúa: 

Ngày 05/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Panay News, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang 

thúc giục các đơn vị địa phương (LGUs) thu mua lúa trong mùa thu hoạch và 

tăng cường nguồn dự trữ đệm của họ để có thể đối phó với các tình huống 

trong đại dịch và sự gia tăng bất ngờ về giá nhiêu liệu và các mặt hàng thiết 

yếu khác. 

Ông lưu ý rằng chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các 

LGU thông qua Land Bank và Ngân hàng phát triển của Philippines. 

“Điều này sẽ dẫn đến một quy trình thu mua cạnh tranh hơn trong quá 

trình thu hoạch Palay - lúa, mà các thương nhân không còn chiếm ưu thế. 

Các LGU giờ đây sẽ mua, xấy, xay xát, cất giữ và bán gạo cho các thành viên 

của họ” theo trích dẫn phát biểu của thư ký DA cho biết. 

Các định mức dự trữ đệm đã được báo cáo sửa đổi từ 09 ngày trước 

đó thành 30 ngày. 

Ủy ban Quản lý Quốc gia DA do Thư ký DA dẫn đầu đã thảo luận về thu 

mua thóc của LGU và các kế hoạch bền vững khác trong cuộc họp vào ngày 

28 - 30/03/22 tại thành phố Iloilo. Chương trình thu mua lúa thâm canh đang 

hướng tới 20 tỉnh sản xuất hàng đầu trong cả nước. 

Lào: 

*Dự báo từ FAO: 

Ngày 06/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ước tính sảng lượng lúa 

gạo trong năm 2021 của Lào đạt 3,87 triệu tấn, tăng khoảng 10% so với cùng 

kỳ năm ngoái. 
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Thu hoạch vụ mùa năm 2021 mới bắt đầu với triển vọng thuận lợi. Diện 

tích trồng ước tính trên mức trung bình 5 năm do nhu cầu mạnh. Điều kiện 

thời tiết thuận lợi nói chung và sự sẵn có đầy đủ của các yếu tố đầu vào nông 

nghiệp, chẳng hạn như nước tưới, hạt giống và phân bón, dự kiến sẽ thúc 

đẩy năng suất. 

Lúa vụ chính năm 2021 đã được thu hoạch vào tháng 12 năm ngoái và 

sản lượng ước tính ở trên mức trung bình, phản ánh số lượng gieo sạ lớn và 

năng suất tốt. 

Bangladesh: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 06/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của  Bangladesh 

trong năm thị trường 2022/23 (tháng 5/tháng 4). Theo bảng cân đối, mặc dù 

chưa đưa ra dự báo chính thức, nhưng cơ quan này đã nâng dự báo về diện 

tích thu hoạch, sản lượng gạo xay xát, tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ so với ước 

tính chính thức trong năm thị trường 2021/22. Ngoài ra, cơ quan USDA cũng 

hạ dự báo nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 so với dự báo chính 

thức. 

Diện tích và sản lượng tăng so với năm trước. Cơ quan USDA dự báo 

diện tích thu hoạch và sản lượng gạo xay xát trong năm thị trường 2022/23 

của Bangladesh lần lượt là 11,75 triệu ha và 36,32 triệu tấn tăng so với mức 

11,62 triệu ha và 35,85 triệu tấn trong năm thị trường 2021/22. Sự gia tăng 

này được cho là do điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn cung giống và phân 

bón đầy đủ, kết hợp với sự hỗ trợ tiếp tục của chính phủ. 

Ở Bangladesh, lúa được trồng ba vụ. Các ước tính/ dự báo của cơ 

quan USDA cho ba vụ như sau: 

 
Tuy nhiên, giá gạo ở Bangladesh vẫn cao. Giá đã tăng kể từ khi đại dịch 

Covid-19 bắt đầu. Kể từ tháng 9/2021, mặc dù thu hoạch lúa từ vụ Aman từ 
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tháng 11 đến tháng 12/2021 tốt, giá vẫn tiếp tục tăng. Giá nhiên liệu trong 

nước tăng 23% vào tháng 11/2021 càng làm giá gạo tăng cao hơn. 

Vào tháng 03/2022, giá bán lẻ gạo chất lượng tháp (thô) trung bình là 

47,5 Tk/kg (khoảng 550 USD/tấn), tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Giá bán lẻ trung bình của gạo không thơm (tốt) chất lượng tốt là 65,7 

Tk/kg (khoảng 760 USD/tấn), tăng khoảng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Về nhập khẩu gạo, cơ quan USDA dự báo nhập khẩu gạo trong năm thị 

trường 2022/23 của Bangladesh ở mức 700.000 tấn, giảm so với ước tính 

1,35 triệu tấn trong năm thị trường trước đó. Sự sụt giảm được cho là do kỳ 

vọng thu hoạch lúa vụ Boro sẽ bội thu vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022. 

Hiện tại, chính phủ đánh thuế 62% đối với gạo nhập khẩu. Theo báo 

cáo tình hình lương thực hàng ngày của Bộ Lương thực (Bangla), 

Bangladesh đã nhập khẩu 244.000 tấn gạo từ ngày 1/11/2021 đến 

15/03/2022, chủ yếu là nhập nhẩu của chính phủ. Bangladesh chủ yếu nhập 

khẩu từ Ấn Độ. 

Đối với tiêu thụ trong năm thị trường 2022/23 của Banladesh, cơ quan 

USDA dự báo ở mức 37 triệu tấn, tăng từ mức ước tính 1,35 triệu tấn trong 

năm thị trường 2021/22. Sự gia tăng được cho là do khả năng tiếp túc các 

chương trình của chính phủ được bắt đâu trước đố trong giai đoạn đại dịch 

Covid-19. 

Đồng thời, cơ quan USDA cũng dự báo lượng gạo dự trữ trong năm 

2022/23 của Bangladesh sẽ ở mức 1,96 triệu tấn, tăng so với ước tính 1,49 

triệu tấn trong năm thị trường trước đó. Theo Bộ Lương thực, tính đến ngày 

21/03/2022, tổng lượng gạo dự trữ của chính phủ là 1,494 triệu tấn, so với 

mức 469.000 tấn vào cùng kỳ năm 2021. Lượng gạo dự trữ công cộng là 

20.000 tấn. 

Hàn Quốc: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 06/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong năm thị 

trường 2022/23 (tháng 11/ tháng 10) của Hàn Quốc. Theo bảng cân đối, mặc 

dù chưa đưa ra dự báo chính thức trong năm thị trường 2022/23, cơ quan 

này vẫn giữ nguyên dự báo về sản lượng thu hoạch lúa trong năm thị trường 

2022/23 so với dự báo chính thức trong năm thị trường trước đó. Bên cạnh 

việc hạ dự báo sản lượng gạo xay xát, cơ quan USDA đã nâng dự báo về 

nhập khẩu và tiêu thụ gạo trong năm thị trường 2022/23 của Hàn Quốc. 

Về sản lượng gạo của Hàn Quốc trong năm thị trường 2022/23, cơ 

quan USDA dự báo ở mức 3,772 triệu tấn, giảm so với ước tính 3,882 triệu 

tấn trong năm thị trường 2021/22 mặc dù diện tích thu hoạch lúa vẫn ổn định 

ở mức 732.000 ha so với năm ngoái. Năng suất dự kiến sẽ giảm khoảng 3%. 

Đối với tiêu thụ, cơ quan USDA dự báo tiêu thụ gạo trong năm thị 

trường 2022/23 của Hàn Quốc sẽ ở mức 3,998 triệu tấn, tăng so với mức ước 

tính 3,962 triệu tấn trong năm thị trường trước đó. Sự gia tăng này được cho 

là do chính phủ có khả năng phân phối thêm gạo cho mục đích chế biến để 

cân bằng lượng gạo dự trữ. Tiêu thụ gạo gia đình dự kiến sẽ tiếp tục giảm 

xuống còn 2,8 triệu tấn. 

Mô hình tiêu thụ gạo của Hàn Quốc: 
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Đối với nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23, cơ quan USDA 

dự báo ở mức 450.000 tấn, không thay đổi so với mức ước tính trước đó. 

Nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 của Hàn Quốc bao gồm 

210.000 tấn từ các TRQ 2022 và 240.000 tấn từ các hợp đồng TRQ 2023. 

Tình trạng đấu thầu TRQ năm 2022 (Hợp đồng nhập khẩu aT): Tính đến 

ngyaf 18/03/2022, Tổng công ty thương mại nông sản và thực phẩm Hàng 

Quốc (aT) đã tổ chức ba đợt đấu thầu theo Hiệp định TRQ 2022 với tổng các 

hợp đồng là 25.112 tấn, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 
Theo điều khoản đối xử đặc biệt của Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO), Hàn Quốc tiếp tục nhập khẩu khối lượng bắt buộc là 408.700 tấn gạo 

xay xát mỗi năm từ các nước Tối huệ quốc (MFN) với mức thuế hiện hành là 

5% theo Biểu thuế. Chế độ hạn ngạch (TRQ) được thực hiện vào năm 2015. 

Vào cuối năm 2019, thông qua các cuộc đàm phán với các đối tác 

thương mại, Hàn Quốc đã phân bổ 388.700 tấn (xay xát cơ bản) hạn ngạch 

dành riêng cho từng quốc gia (CSQ) trong TRQ cho 05 đối tác thương mại 

(gồm: Hoa Kỳ 132.304 tấn; Trung Quốc 157.195 tấn; Việt Nam 55.112 tấn; 
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Thái Lan 28.494 tấn và Úc 15.595 tấn). Phần 20.000 tấn còn lại được phân bổ 

cho tất cả các quốc gia MFN, bao gồm năm tối tác CSQ. Thuế quan ngoài 

hạn ngạch được đặt ở mức 513%.  

Đối với dự trữ tồn kho, cơ quan USDA dự báo lượng gạo tồn kho trong 

năm thị trường 2022/23 của Hàn Quốc ở mức 1,506 triệu tấn, tăng so với ước 

tính 1,337 triệu tấn trong năm thị trường trước đó do tiêu thụ chậm. 

Indonesia: 

*Đình chỉ nhập khẩu nông sản từ Ấn Độ: 

Ngày 06/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo tờ Hindu Business Line đưa tin, Indonesia đã đình chỉ nhập khẩu 

nông sản từ Ấn Độ do chính phủ Ấn Độ không đăng ký các phòng thí nghiệm 

kiểm tra an toàn thực phẩm có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phân tích 

(COA). 

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp, Bộ 

Nông nghiệp Indonesia đã đình chỉ cấp phép khoảng 15 cơ quan cấp COA 

cho hàng nông sản xuất khẩu của Ấn Độ. 

Bộ cũng lưu ý rằng COA do các phòng thí nghiệm ban hành đã được 

phê duyệt vào năm 2020 hiện không còn hiệu lực. 

“Indonesia đã đưa ra thông báo cách đây 3-4 tháng. Trong khi các quốc 

gia như Việt Nam và Thái Lan đã đăng ký trước các phòng thí nghiệm cấp 

COA của họ, thì các cơ quan chức năng của Ấn Độ lại không đáp ứng được 

thời hạn. Việc nộp hồ sơ đăng ký nên được thực hiện thông qua đường ngoại 

giao. Nhưng các nhà chức trách đại sứ quán ở Jakarta đã không đăng ký 

đúng hạn,” quan chức này cho biết. Ông cho biết thêm “Nhiều chuyến hàng 

trên đường đến các cảng của Indonesia hiện đang đối mặt với nguy cơ bị 

dừng hoặc giữu lại.” 

Indonesia nhập khẩu gạo, đường, lúa mì, ngô, ớt, lạc và hành từ Ấn Độ. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022, Indonesia đã nhập 

khẩu 207.000 tấn gạo từ Ấn Độ. 

Ecuador: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 07/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của Ecuador 

trong năm thị trường 2022/23 (tháng 4/tháng 3). Mặc dù chưa công bố ước 

tính chính thức, cơ quan này vẫn nâng dự báo về diện tích thu hoạch, tiêu thụ 

và dự trũ tồn kho so với ước tính chính thức trong năm thị trường 2021/22. 

Bên canh đó, cơ quan này cũng hạ dự báo về sản lượng gạo xay xát và xuất 

khẩu. 

Về sản lượng, cơ quan USDA dự báo sản lượng gạo xay xát trong năm 

thị trường 2022/23 của Ecuador ở mức 992.000 tấn, giảm so với mức ước 

tính 1,059 triệu tấn trong năm thị trường 2021/22. Dự báo được dựa trên diện 

tích trồng thực tế đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và mức tiêu thụ dự 

kiến phục hồi trong năm 2022 lên 50kg/ người. Tuy nhiên, năng suất lúa trung 

bình dự kiến sẽ giảm khoảng 13% xuống còn 5 tấn /ha vào năm thị trường 

2022/23. 

Đối với tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ của Ecuador trong năm thị trường 

2022/23, cơ quan USDA dự báo lượng gạo tiêu thụ ở mức 950.000 tấn, tăng 

so với ước tính 935.000 tấn của năm thị trường trước đó. 

Trong khi đó, lượng gạo tồn kho trong năm thị trường 2022/23 của quốc 

gia này được dự báo ở mức 163.000 tấn, tăng so với ước tính của năm thị 

trường trước đó là 145.000 tấn. Nguyên nhân được cho là do quốc gia này 

giảm 50% sản lượng gạo xuất khẩu sang Colombia. 
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III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

 Thiếu vắng nhu cầu mới và vụ mùa đang thu hoạch tiếp tục là hai nhân 

tố chính gây áp lực lên giá gạo xuất khẩu Thái Lan trong tuần kết thúc ngày 

1/4 dù thị trường trong nước vẫn ổn định. Đồng baht Thái xuống mức thấp 

nhất so với đồng dollar kể từ đầu tháng 12/2021, do đó nhiều thương nhân 

duy trì mức giá chào của tuần trước đó và chờ đến khi tỷ giá ngoại hối ổn 

định trở lại. Thị trường tuần qua nhìn chung khá yên ắng, chỉ ghi nhận một số 

hoạt động mua vào nguồn nguyên liệu giao các đơn hàng đã ký kết trước đó 

với Iraq. Trong khi đó, phân khúc gạo thơm gần như không bị ảnh hưởng bởi 

những bất ổn trên thị trường tiền tệ. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông 

nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo Thái Lan trong năm 2022 ước đạt 8 triệu 

tấn, tăng 31% so với năm 2021, nhờ sản lượng lúa gạo dự kiến lạc quan hơn, 

vào khoảng 19,7 triệu tấn, cao hơn 4% so với năm 2021.   

Ấn Độ: 

Thị trường gạo non-basmati tuần qua nhìn chung vẫn yên ắng và chịu 

áp lực giảm giá do thiếu vắng nhu cầu thường xuyên trong khi nguồn cung lúa 

gạo hàng hóa sẽ dồi dào hơn trong vài tuần tới. Nhiều nhà nhập khẩu gạo đồ 

đang chờ đến thời điểm thu hoạch rộ, giá xuống thấp hơn mới tiến hành giao 

dịch số lượng lớn. Trong khi đó, thị trường gạo trắng có khuynh hướng sụt 

giảm sau thông tin chính phủ nước này sẽ gia hạn “Chương trình phân phối 

gạo và ngũ cốc miễn phí trên cả nước” thêm 6 tháng nữa, cụ thể là đến cuối 

tháng 9/2022. Theo đó, chương trình này sẽ cho phép người nghèo tiếp tục 

tiếp cận được các mặt hàng lương thực thực phẩm cơ bản trong suốt thời 

khoảng thời gian đại dịch bùng nổ. Điều đó có nghĩa là chính phủ Ấn Độ sẽ 

đưa thêm một lượng lớn gạo hàng hóa ra thị trường nội địa và nguồn cung 

cho xuất khẩu theo đó cũng dồi dào hơn. Giá chào gạo trắng 5% và 25% tấm 

kết thúc tuần ngày 1/4 giảm. Khoảng cách giữa mặt hàng gạo trắng 25% và 

gạo tấm trắng hiện chỉ cách nhau khoảng 5 USD/tấn do giá gạo tấm trắng vẫn 

đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu sôi động của ngành thức ăn 

chăn nuôi thế giới, đặc biệt Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều nhất trong 

thời gian qua. Bên cạnh đó, hoạt động xếp hàng tại cảng Kakinada khá yên 

ắng do tình trạng ùn tắc nặng nề đang diễn ra tại các cảng dỡ khu vực Tây 

Phi và các thương nhân buộc phải trì hoãn tiến độ xếp tại Ấn Độ. Riêng phân 

khúc gạo basmati ghi nhận giá chào cao hơn trong tuần qua do nguồn cung 

hạn chế trong khi nhu cầu từ khu vực Trung Đông hiện rất lạc quan.        
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Pakistan: 

Thị trường gạo trắng kết thúc tuần ngày 1/4 ổn định khi các thương 

nhân tiếp tục mua vào gạo nguyên liệu 5% tấm để giao hoàn tất các đơn hàng 

đã ký kết trước đó cũng như nhu cầu nhập khẩu gạo tấm trắng số lượng lớn 

của Trung Quốc tiếp tục hiện hữu. Giá gạo nội địa tuần qua nhìn chung tăng 

nhẹ do ảnh hưởng bởi thị trường tiền tệ đầy bất ổn. Bên cạnh Trung Quốc, 

nguồn cung này cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu nhập khẩu gạo lứt của 

Iraq và gạo trắng 5% tấm của Kenya và Malaysia trong khi các khu vực khác 

gần như rất yên ắng và các giao dịch được ghi nhận chỉ dừng ở số lượng vài 

trăm tấn do giá cước tăng cao. Giá chào gạo trắng 5% tấm theo đó kết thúc 

tuần cao hơn. Riêng phân khúc gạo basmati khá sôi động do các hoạt động 

mua vào nguồn nguyên liệu cho những đơn hàng chuẩn bị giao trước thềm 

tháng Ramadan.  

Miến Điện: 

Kết thúc tuần khá ổn định nhờ nhu cầu truyền thống hỗ trợ cũng như 

các thương nhân đang tập trung mua vào nguồn nguyên liệu cho các đơn 

hàng chuẩn bị xếp. Một số khu vực bắt đầu thu hoạch, tuy nhiên phải đến cuối 

tháng 4, đầu tháng 5 mới rộ đồng. Giá chào gạo trắng 5% tấm đóng cửa ngày 

thứ Sáu 1/4 giảm trong khi giá chào gạo trắng 25% tấm và gạo tấm trắng 

tăng. USDA dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 3/2022 của Miến Điện ở mức 

196.000 tấn, giảm 8,5% so với tháng 2/2022 và thấp hơn đến 85% so với 

cùng kỳ năm 2021, do hoạt động mậu biên với Trung Quốc bị thắt chặt trước 

tình trạng giá cước vận chuyển tăng cao cũng như biên giới Miến – Trung 

đóng cửa nhằm kiểm soát sự lây lan dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, cung 

cấp hạn chế, giá cước và chi phí nhiên liệu leo thang cùng với tình trạng thiếu 

hụt nguồn điện sản xuất cũng góp phần ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu 

gạo trong tháng 3/2022.  

 Trong tháng 2/2022, Miến Điện đã xuất khẩu 214.200 tấn gạo các loại, 

giảm 32% so với tháng 1/2022 và tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung 

Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất, theo sau là Philippines, 

Guinea.  

 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 01/04 Ngày 04/04 Ngày 05/04 Ngày 06/04 Ngày 07/04 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,36 6,36 6,37 6,36 6,36

Euro (USD/Euro) 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09

Rupiah Indonesia (IDR) 14.366,74 14.332,61 14.352,69 14.379,80 14.373,59
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Rupee Ấn Độ (INR) 75,99 75,45 75,35 75,93 75,92

Yen Nhật Bản (JPY) 122,57 122,73 123,47 123,71 123,83

Philippines Peso (PHP) 51,60 51,35 51,27 51,38 51,42

Pakistan Rupees (PKR) 184,45 184,04 185,48 186,34 186,82

Baht Thái Lan (THB) 33,42 33,46 33,52 33,58 33,49

Vietnamese Dong (VND) 22.614,86 22.803,96 22.839,60 22.853,61 22.862,80

(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 07/04/2022, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Đông Xuân 2021 – 2022 

đã xuống giống được 1,505 triệu ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu 

hoạch được gần 1,281 triệu ha với năng suất 7,03 tấn/ha, đạt 9,008 triệu tấn 

lúa; Vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống được 587 ngàn ha/1,520 triệu ha diện 

tích kế hoạch. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 25.03 

đến 31.03.2022: 

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

2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 

-  Bệnh đạo ôn:  

+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 10.338 ha (giảm 2.334 ha so với kỳ 

trước, tăng 775 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 846 ha, mất trắng 18 

ha (tại Nghệ An, Thanh hóa); diện tích đã phòng trừ trong kỳ 13.349 ha. Phân 

bố chủ yếu tại các tỉnh: Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, 

Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng 

Ninh,Thanh Hóa, Ngệ An, Hà tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Tháp, 

Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, An Giang… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 9.392 ha (tăng 2.226 ha so với kỳ 

trước, tăng 4.595 ha so với CKNT); diện tích  đã phòng trừ trong kỳ 4.932 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, Bạc 

Liêu, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, … 
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- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 4.685 ha (giảm 809 ha so với kỳ trước, 

giảm 5.631 ha so với CKNT); diện tích nhiễm nặng 1.872 ha đã phòng trừ 

trong kỳ 3.873 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Tuyên 

Quang, Lai Châu, Quảng Ninh, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, 

Bình Thuận, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, An Giang, Tây Ninh, Long An, 

Tiền Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu…  

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 2.102 ha (giảm 54 ha so với kỳ 

trước, tăng 192 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 1.782 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Ngãi, 

Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Thuận; Tây Nguyên, Tây Ninh, Đồng Tháp, 

Sóc Trăng, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long,… 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.783 ha (giảm 392 ha so với 

kỳ trước, giảm 15  ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 25 ha; đã phòng 

trừ trong kỳ 724 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, 

Phú Yên, Tây Nguyên ,Gia Lai, Đăk Lăk, Long An, Bà Rịa -Vũng Tàu , Sóc 

Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp,…  

- Sâu năn (Muỗi hành): Diện tích nhiễm 39 ha (giảm 93 ha so với tuần 

trước, tương đương  so với CKNT), tỷ lệ hại phổ biến 10-20%. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh phía Nam: An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ,… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 12.826  ha (tăng 2.605 ha so với kỳ 

trước, giảm 1.591 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 21 ha; đã phòng trừ 

trong kỳ 8.518 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình 

Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, 

Hậu Giang, An Giang, Long An, … 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 4.504 ha (giảm 3258 ha so với kỳ trước, 

giảm 3.795 ha so với CKNT), nhiễm nặng 01 ha; diện tích phòng trừ trong kỳ 

1.414 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Ngệ An, Quảng Trị, Bạc Liêu, Sóc 

Trăng, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa -Vũng Tàu, Long An,… 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 3.188 ha (giảm 13.274 ha so với kỳ 

trước, giảm 871 ha so với CKNT), hại nặng 112 ha; đã phòng trừ trong kỳ 

5.452 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Yên Bái, Hà Nội, 

Điện Biên, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng 

Ninh, Lai Châu, Cao Bằng, Hậu Giang, TP. HCM, Đồng Nai,... 

- Chuột: Diện tích nhiễm 6.838 ha (giảm 727 ha so với kỳ trước, tăng 

1016 ha so với CKNT), diện tích hại nặng 306 ha; diện tích trừ chuột trong 

kỳ 22.909 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Điện Biên, 

Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Yên Bái, 

Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
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Trịn Thừ thiên huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình 

Định, Phú Yên, Tây Nguyên, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Cần 

Thơ, Vĩnh Long,… 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

- Bệnh đạo ôn lá: Do điều kiện thời tiết thời gian tới thuận lợi, bệnh tiếp 

tục phát sinh và lây lan nhanh trên các giống nhiễm, nhất là trên những ruộng 

xanh tốt xanh tốt, bón thừa đạm, những diện tích đã bị nhiễm bệnh chưa 

được phòng trừ. Lưu ý các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Hải 

Phòng, Thái Bình, Hải Dương,… cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh 

đạo ôn lá trên giống nhiễm, phòng trừ kịp thời nơi có tỷ lệ bệnh cao để không 

lây lan ra diện rộng. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại diện hẹp trên trà lúa sớm – chính vụ, 

mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; 

- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây dảnh héo diện hẹp trên trà 

sớm - chính vụ. 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy lứa 1 gây hại nhẹ, diện hẹp chủ yếu trên 

giống nhiễm trà lúa sớm - chính vụ. 

Ngoài ra, các đối tượng: Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá… hại tăng, 

mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; Ốc bươu vàng tiếp tục hại phổ biến 

nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

- Bệnh đạo ôn: Thời gian tới điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho 

bênh đạo ôn lá phát triển mạnh, mức độ hại tăng trên lúa Đông Xuân chính vụ 

- muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh – làm đòng tại các tỉnh Thanh Hóa Nghệ An 

nhất là trên các giống nhiễm, ruộng bón thừa phân đạm. Trên lúa Đông Xuân 

sớm tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và bệnh 

đạo ôn lá có khả năng phát triển chậm lại và chuyển sang hại cổ lá đòng và 

cổ bông, hại nặng trên các giống nhiễm;  

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên lúa trà sớm giai 

đoạn đòng – trổ, lúa trà chính vụ giai đoạn đứng cái - làm đòng; 

- Bệnh bạc lá vi khuẩn: Bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa trà 

sớm, chính vụ giai đoạn làm đòng – trỗ, gây hại nặng cục bộ trên trên những 

chân ruộng bón phân không cân đối (thừa đạm, thiếu kali) khi gặp điều kiện 

mưa rào, giông, gió lớn; 
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- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Đông Xuân sớm, chính 

vụ giai đoạn làm đòng – trỗ bông tại các tỉnh trong vùng, hại nặng cục bộ tại 

khu vực gần gò bãi, khu dân cư,... 

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:  

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông,... tiếp tục phát triển và 

gây hại mạnh, nhất là trên các giống nhiễm, lúa ở giai đoạn ngậm sữa – chắc 

xanh, đỏ đuôi tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên,... 

mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ; Bệnh khô vằn, 

bệnh đen lép hạt hại tăng trên lúa Đông Xuân giai đoạn trỗ - chín.   

- Chuột: Tiếp tục gây hại trên các trà lúa, hại nặng cục bộ trên lúa Đông 

Xuân muộn. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng có đợt rầy cám nở rộ từ ngày 01 -

10/4/2022, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên giai đoạn đẻ nhánh – 

đòng trỗ, cục bố có diện tích nhiễm nặng do rầy tích lũy quần thể từ đầu vụ. 

- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 

thời tiết khu vực Nam Bộ thời gian tới có mưa rào tập trung vào chiều tối và 

đêm tạo ẩm độ không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh hại trên lúa 

phát triển, lây lan và gây hại mạnh. Chú ý: Bệnh đạo ôn lá, bạc lá vi khuẩn 

trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng; bệnh lem lép hạt, đạo ôn cố bông trên lúa 

giai đoạn trổ-chín …  

Ngoài ra, thời tiết kỳ tới mưa nhiều cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ốc 

bươu vàng di chuyển gia tăng diện tích gây hại, nhất là trên lúa Hè Thu mới 

xuống giống, đặc biệt ở những chân ruộng thấp, trũng, khó thoát nước.  
 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO:  

Theo số liệu tổng hợp, xuất khẩu từ 01/03 đến 31/03/2022 đạt 531.389 

tấn, trị giá 262,953 triệu USD so với cùng kỳ về số lượng giảm 0,91% và về trị 

giá giảm 9,14%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 31/03/2022 đạt 1,503 triệu 

tấn, trị giá 730,762 triệu USD, so với cùng kỳ 2021 tăng 26,34% về số lượng 

và tăng 12,91% về trị giá. 

 

III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/04 - 07/04/2022, có 12 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 119.000 tấn gạo các loại trong đó, 08 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

04 tàu cảng Mỹ Thới. 
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STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Dolphin 16 HCM 15/03/2022 6.000 Philippines 

2 Theospasti HCM 21/03/2022 48.000 Châu Phi 

3 Kiến Hưng Mỹ Thới 25/03/2022 4.000 Philippines 

4 Saphie Mỹ Thới 25/03/2022 2.300 Philippines 

5 Quang Minh 9 HCM 28/03/2022 4.000 Philippines 

6 TTC Vĩnh An HCM 28/03/2022 6.200 Philippines 

7 Hải Hà 58 HCM 30/03/2022 3.800 Philippines 

8 Trường Lộc 16 Mỹ Thới 01/04/2022 4.900 Malaysia 

9 Andiamo HCM 02/04/2022 30.000 Châu Phi 

10 Obe Queen HCM 02/04/2022 34.000 Châu Phi 

11 Hoà Bình 45 HCM 03/04/2022 3.800 Philippines 

12 Hoàng Phương Lucky HCM 03/04/2022 6.000 Philippines 

13 Nasico Eagle HCM 03/04/2022 6.600 Philippines 

14 Ocean 29 HCM 03/04/2022 6.600 Philippines 

15 Vĩnh Phúc 168 Mỹ Thới 04/04/2022 2.800 Philippines 

16 Oriental Sky HCM 05/04/2022 6.600 Philippines 

17 Hoàng Dương Star HCM 06/04/2022 6.800 Philippines 

18 Việt Hải Sun Mỹ Thới 06/04/2022 6.800 Philippines 

19 Mekong Mỹ Thới 07/04/2022 4.100 Philippines 

Tổng  193.300   



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 

07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750 - 5.600 -100 5.650 -50 5.700 - 5.650 - 
  

5.900 -150 5.900 5.708 

Lúa thường 5.650 - 5.400 -100 5.625 -50 5.650 -25 5.550 -25 5.550 - 5.550 -150 5.650 5.568 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.250 - 6.600 -100 7.000 -25 
  

5.900 - 
  

6.900 -150 7.250 6.730 

Lúa thường 7.150 - 6.400 - 6.725 - 
  

5.800 -25 
  

6.550 -150 7.150 6.525 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.350 -200 8.400 -100 8.250 -100 8.175 -75 8.250 -100 
  

8.450 - 8.450 8.313 

Lứt loại 2 8.150 -100 8.000 -100 7.950 -50 7.850 -100 7.850 -75 8.250 - 7.900 -100 8.250 7.993 

Xát trắng loại 1 
  

9.150 -50 
    

9.025 -75 
  

9.300 -200 9.300 9.158 

Xát trắng loại 2 
  

8.650 -50 
    

8.650 -100 8.800 - 8.650 -150 8.800 8.688 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.150 -200 8.250 -100 7.950 -300 8.000 -450 8.050 - 7.950 - 8.100 -300 8.250 8.064 

Tấm 2/3 
  

8.050 -100 7.950 -200 
  

7.950 - 
  

7.850 -350 8.050 7.950 

Tấm 3/4 7.850 +50 7.950 -100 7.750 -200 
        

7.950 7.850 

Cám xát 8.150 -250 8.150 -200 8.225 -125 8.050 -450 8.250 -200 7.650 - 8.250 -200 8.250 8.104 

Cám lau 8.150 -250 8.150 -200 8.225 -125 8.050 -450) 8.250 -200 7.650 - 8.250 -200 8.250 8.104 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.450 - 9.200 -50 8.850 -50 8.700 -50 8.900 -100 9.200 - 8.800 -200 9.450 9.014 

10% 
  

9.100 -50 
    

8.600 -100 
    

9.100 8.850 

15% 9.250 - 9.000 -50 8.550 -50 
  

8.500 -100 8.800 - 8.650 -200 9.250 8.792 

20% 
  

8.900 -50 
    

8.400 -100 
    

8.900 8.650 

25% 9.050 - 8.800 -50 8.250 -50 
  

8.300 -100 8.400 - 8.500 -150 9.050 8.550 

 

*** 


