
 

 

 

 
 

 

 

 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022 

BẢN TIN SỐ 1348 

  (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 08-04 11-04 12-04 13-04 14-04 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 416 - 420 416 - 420 416 - 420 416 - 420 416 - 420 

 5% tấm 406 - 410 406 - 410 406 - 410 406 - 410 406 - 410 

 25% tấm 404 - 408 404 - 408 404 - 408 404 - 408 404 - 408 

 Hom Mali 92% 795 - 799 795 - 799 795 - 799 795 - 799 795 - 799 

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

 A1 Super 404 - 408 404 - 408 404 - 408 404 - 408 404 - 408 

VIỆT NAM 5% tấm 418 - 422 418 - 422 418 - 422 415 - 419 415 - 419 

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

 Jasmine 518 - 522 518 - 522 518 - 522 515 - 519 513 - 517 

 100% tấm 355 - 359 355 - 359 355 - 359 360 - 364 360 - 364 

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 - 367 358 - 362 358 - 362 

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

PAKISTAN 5% tấm 353 - 357 343 - 347 343 - 347 343 - 347 353 - 357 

 25% tấm 333 - 337 323 - 327 323 - 327 323 - 327 333 - 337 

 100% tấm Stxd 348 - 352 345 - 349 345 - 349 345 - 349 350 - 354 

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

MỸ 4% tấm 653 - 657 653 - 657 653 - 657 653 - 657 635 - 639 

 15% tấm (Sacked) 616 - 620 616 - 620 616 - 620 616 - 620 626 - 630 

 Gạo đồ 4% tấm 657 - 661 657 - 661 657 - 661 657 - 661 657 - 661 

 Calrose 4%  
1.269 – 
1.273 

1.269 – 
1.273 

1.269 – 
1.273 

1.269 – 
1.273 

1.269 – 
1.273 

 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Nigeria: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 08/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong năm thị 

trường 2022/23 của Nigeria. Theo bảng cân đối, mặc dù chưa công bố số liệu 

chính thức, cơ quan này đã nâng dự báo về diện tích thu hoạch lúa, sản 

lượng gạo xay xát, nhập khẩu và tiêu thụ gạo của Nigeria từ dự báo chính 

thức cho năm thị trường 2021/22. Ngoài ra, cơ quan USDA cũng hạ dự báo 

về lượng gạo tồn kho trong năm thị trường 2022/23 so với dự báo chính thức 

trước đó. 

Về sản lượng, USDA dự báo sản lượng gạo trong năm thị trường 

2022/23 của Nigeria đạt 5,5 triệu tấn, tăng so với ước tính 5 triệu tấn trong 

năm thị trường 2021/22 do diện tích thu hoạch tăng. Diện tích thu hoạch trong 

năm thị trường 2022/23 được dự báo đạt 3,8 triệu ha, tăng so với ước tính 

3,65 triệu ha trong năm thị trường 2021/22. Năng suất được dự báo sẽ tăng 

khoảng 5% do chính phủ nỗ lực tăng sản lượng gạo trong nước. Bên cạnh 

đó, chính phủ đang thực hiện nhiều dự án tự cung tự cấp gạo trên khắp đất 

nước. 

Ngoài ra, cơ quan USDA còn cho biết hiện nông dân Nigeria đang 

chuyển từ canh tác lúa theo mùa đơn lẻ sang hai vụ mỗi mùa. Canh tác mùa 
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khô đang tỏ ra tốt hơn canh tác mùa mưa vì các biến số sản xuất có thể dễ 

dàng được kiểm soát bằng cách sử dụng các kỹ thuật tưới tiêu. 

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

USDA dự báo sẽ tăng lên mức 8,25 triệu tấn so với ước tính 7,2 triệu tấn 

trong năm thị trường trước đó. Nguyên nhân của sự gia tăng được cho là do 

dân số tăng. Ngoài ra, khi cuộc bầu cử ở Nigeria được lên kế hoạch vào năm 

2023, các chính trị gia sử dụng gạo như một món quà trong các chiến dịch 

tranh cử của họ. Đồng thời, các sản phẩm chế biến từ gạo cũng đang được 

phát triển trong nước. 

Đối với nhập khẩu gạo, cơ quan USDA dự báo nhập khẩu gạo trong 

năm thị trường 2022/23 của Nigeria là 2,5 triệu tấn, tăng so với ước tính 2,2 

triệu tấn trong năm thị trường 2021/22 do tăng trưởng tiêu dùng. 

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích sản xuất 

và tiêu thụ tại chỗ, người tiêu dùng gạo Nigeria vẫn ưa chuộng gạo hạt dài từ 

Thái Lan và Ấn Độ. Gạo nhập khẩu tiếp tục vào thị trường Nigeria thông qua 

các con đường không chính thức và được bán tự do tại các chợ truyền thống 

ngoài trời và các cửa hàng ven đường hoặc góc phố. 

Ngoài ra, cơ quan USDA cũng báo cáo thêm về việc các nhà xay xát 

gạo đang tìm nguồn cung cấp lúa từ một số quốc gia lân cận để cho phép các 

nhà máy hoạt động với công suất tối ưu. Các chiến dịch chính trị và các hoạt 

động bầu cử cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023 cũng được cho là nguyên 

nhân dẫn dễ đến nhập khẩu gạo nhiều hơn. 

Sri Lanka: 

*Lên kế hoạch nhập khẩu gạo: 

Ngày 11/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo News 1st đưa tin, Bộ Thương mại Sri Lanka đang có kế hoạch 

nhập khẩu 300.000 tấn gạo để đảm bảo cung cấp gạo liên tục cho người dân 

với giá cả phải chăng trong mùa lễ hội. Gạo sẽ được Tổng công ty thương 

mại nhà nước Sri Lanka (Tổng công ty) sẽ được phân phối ra công chúng với 

giá ưu đãi thông qua các cửa hàng Sathosa. 

Theo Chủ tịch Tổng công ty Thương mại Nhà nước Sri Lanka (Tổng 

công ty), Sri Lanka có khả năng sẽ nhận được 40.000 tấn gạo vào cuối tuần 

này theo hạn mức tín dụng của Ấn Độ. 

Theo Bộ Thương mại, Các giống gạo Ponni Samba, Ponni Nadu và 

White Kekulu sẽ được nhập khẩu. Giá bán đã được quyết định đối với Ponni 

Samba là 130 Rs/kg (khoảng 408 USD/tấn) và các loại gạo còn lại sẽ bán ở 

mức giá 110 Rs/kg (khoảng 345 USD/tấn). 
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Ghana: 

*Chương trình hỗ trợ nông dân: 

Ngày 12/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất cho năm thị 

trường 2022/23 (tháng 10/tháng 9) của Ghana. Theo bảng cân đối, mặc dù 

chưa công bố số liệu chính thức cho năm thị trường 2022/23, cơ quan này đã 

hạ dự báo đối với sản lượng gạo xay xát và dự trữ tồn kho trong năm thị 

trường 2022/23 so với ước tính chính thức trong năm thị trường 2021/22. Bên 

cạnh đó, cơ quan này cũng nâng dự báo đối với nhập khẩu gạo trong năm thị 

trường 2022/23 với với năm thị trường trước đó. 

Đối với sản lượng lượng gạo xay xát trong năm thị trường 2022/23 của 

Ghana, cơ quan USDA dự báo ở mức 450.000 tấn, giảm so với ước tính 

550.000 tấn trong năm thị trường 2021/22 do giảm diện tích thu hoạch. Diện 

tích thu hoạch được dự báo sẽ giảm xuống còn 255.000 ha so với ước tính 

260.000 ha của năm thị trường trước đó. Ngoài ra, lượng mưa thấp và các 

đợt khô hạn kéo dài cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến diện tích và sản 

lượng lúa của cả nước. 
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Cơ quan USDA dự báo mức tiêu thụ gạo trong năm thị trường 2022/23 

của Ghana sẽ ở mức 1,5 triệu tấn, giảm so với ước tính 1,56 triệu tấn trong 

năm thị trường 2021/22. Tiêu thụ dự kiến sẽ tiếp tục giảm mặc dù dân số có 

khả năng tăng do giá gạo trên cả nước tăng liên tục trong thời gian gần đây, 

chủ yếu do lạm phát cao và việc chính phủ giảm tỷ lệ chiết khẩu giá trị tham 

chiếu (Benchmark Value Discount rate). 

Đối với nhập khẩu gạo, cơ quan USDA dự báo trong năm thị trường 

2022/23, Ghana sẽ nhập 1 triệu tấn, tăng so với mức ước tính 950.000 tấn 

trong năm thị trường trước đó do năng suất trong nước giảm. Ghana chủ yếu 

nhập khẩu gạo từ Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và Pakistan. 

 
Đối với dự trữ tồn kho, do năng suất trong nước giảm, nên cơ quan 

USDA dự báo lượng gạo tồn kho sẽ ở mức 130.000 tấn, giảm so với ước tính 

190.000 tấn trong năm thị trường trước đó. 
 

*Chương trình hỗ trợ nông dân: 

Ngày 12/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo báo cáo của USDA, Chính phủ Ghana đã đưa ra chính sách Trồng 

trọt để lấy Lương thực và Việc làm (Planting for Food and Jobs - PFJ) vào 

năm 2017. Chính sách này cho phép nước này cung cấp trợ cấp cho nông 

dân trồng lúa như một phần trong nỗ lực giảm nhập khẩu. 

Năm 2019, Chính phủ Ghana đặt mục tiêu đạt được khả năng tự cung 

tự cấp trong sản xuất lúa gạo vào năm 2022 thông qua PFJ. Ban đầu, 

chương trình dự định thực hiện từ năm 2017 – 2020. Tuy nhiên, do không thu 

được kết quả mong muốn, chương trình đã được kéo dài qua 2020. 
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Chi tiết chánh sách PFJ có thể tìm thấy tại: 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadRepor

tByFileName?fileName=Ghana%27s%20Agricultural%20Subsidy%20P

rogram_Accra_Ghana_GH2022-0004 

Trung Quốc: 

*Lệnh giãn cách do Covid đe dọa an ninh lương thực: 

Ngày 12/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Bloomberg, các hạn chế liên quan đến Covid-19 tại các tỉnh Đông 

Bắc, Trung Quốc đang ngăn cản nông dân tiến hành các hoạt động nông 

nghiệp như làm đất và gieo hạt trước vụ Xuân. Khu vực này sản xuất hơn 1/5 

sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc.  

Bên cạnh đó, các quy định nghiêm ngặt về chống ô nhiễm đối với đốt 

rơm rạ đang ngăn cản nông dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng của họ. Mặc dù 

việc này được nhiều nông dân ưa thích nhưng lại là một nguồn ô nhiễm 

chính. Chính phủ đang khuyến khích nông dân sử dụng máy móc để thu gom 

rác thải và gửi đến các nhà máy điện gần đó để có thể đốt làm nhiên liệu. 

Trong khi đó, theo dữ liệu vận chuyên của Bloomberg, tính đến ngày 

11/04/2022, gần 500 tàu rời chở tài nguyên từ quặng kim loại đến ngũ cốc 

đang chờ đợi ở vùng biển gần cảng Thượng Hải, Trung Quốc khi quốc gia 

này bắt đầu đóng cửa thành phố Thượng Hải để chống dịch Covid-19. Tình 

hình này buộc các chủ tàu phải chuyển hướng đến các cảng khác trong nước 

để tránh tình trạng thiếu xe tài và đóng cửa kho hàng ở Thượng Hải. 

Ở một diễn biến khác, Reuters trích dẫn báo cáo từ Tân Hoa Xã cho 

biết Chủ tịch Trung Quốc lưu ý rằng nước này càn phải tự chủ trong sản xuất 

giống để đạt được an ninh lương thực. “Chỉ bằng cách nắm chặt hạt giống 

Trung Quốc bằng chính tay mình, chúng ta mới có thể ổn định vựa lương 

thực Trung Quốc và đạt được an ninh lương thực” Ông phát biểu. 

Malaysia: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 13/4/2022 

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

trường 2022/23 (tháng 1 - tháng 12/2023) của Malaysia. Theo bảng cân đối, 

mặc dù chưa công bố số liệu chính thức cho năm thị trường 2022/23, cơ 

quan này vẫn giữ nguyên dự báo về diện tích thu hoạch, sản lượng gạo xay 

xát và dự trữ tồn kho của Malaysia. Bên cạnh đó, cơ quan USDA cũng hạ dự 

báo về tiêu thụ và nhập khẩu gạo của quốc gia này sơ với ước tính chính 

thức trước đó. 

Đối với diện tích thu hoạch và sản lượng gạo trong năm thị trường 

2022/23 của Malaysia, cơ quan USDA dự báo đạt mức 1,8 triệu tấn, tăng so 

với ước tính 1,78 triệu trấn trong năm thị trường 2021/22. Sự gia tăng được 

cho là do diện tích thu hoạch lúa tăng từ 670.000 ha của năm thị trường 

2021/22 lên 680.000 ha trong năm thị trường 2022/23. 

Việc dự báo sản lượng gạo trong năm thị trường 2021/22 thấp hơn ước 

tính chính thức của USDA là do thời tiết thất thường và sự xâm nhập của sâu 

bệnh đã ảnh hưởng đến việc trồng lúa ở Bờ Đông Malaysia. 
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Đối với tiêu thụ, cơ quan USDA dự báo sản lượng tiêu thụ của Malaysia 

trong năm thị trường 2022/23 ở mức 2,91 triệu tấn, không đổi so với ước tính 

trong năm thị trường trước đó. Mặc dù vậy, trong năm thị trường 2021/22, 

tiêu thụ gạo được dự báo sẽ tăng do chính phủ mở cửa biên giới quốc tế vào 

ngày 01/04/2022 và nới lỏng hầu hết các hạn chế do đại dịch Covid-19. 

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

trường 2022/23 của của Malaysia ở mức 1,17 triệu tấn, tăng so với ước tính 

1,15 triệu tấn trong năm thị trường 2021/22. Sự gia tăng này được cho là do 

sự gia tăng dân số và khách du lịch nước ngoài quay trở lại Malaysia. Hiện 

Malaysia nhập khẩu hơn 80% lượng gạo từ Ấn Độ và Việt Nam. Ngoài ra, 

quốc gia này còn nhập khẩu từ Pakistan, Miến Điện và Thái Lan. 

 
Đối với tồn kho của Malaysia trong năm thị trường 2022/23, cơ quan 

USDA dự báo ở mức 389.000 tấn, tăng so với ước tính 369.000 tấn trong 

năm thị trường trước đó do sản lượng tăng. 

Liên minh châu Âu - EU: 

*Tình hình xuất nhập khẩu gạo: 

Ngày 13/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính 

từ ngày 01/09/2021 đến ngày 10/04/2022 của niên vụ 2021/22 (01/09/2021 - 

31/08/2022), EU đã nhập khẩu tổng cộng 743.003 tấn gạo xay xát (trong đó, 

nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 168.269 tấn và nhập khẩu gạo Indica 

đạt tổng cộng 574.734 tấn), tăng khoảng 6,5% từ mức 697.193 tấn của cùng 

kỳ niên vụ 2020/2021. 

Về xuất khẩu, EU đã xuất khẩu tổng cộng 209.309 tấn gạo xay xát, tăng 

khoảng 13,5% so với 184.313 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. Trong đó, 

xuất khẩu gạo Japonica đạt 141.473 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng 

cộng 67.836 tấn. 

 



_Bản tin 1348 (Từ Ngày 08/04/2022 Đến Ngày 14/04/2022)_ 

 Trang 10 
 

www.vietfood.org 

https://circabc.europa.eu/sd/a/87580c36-b1f2-4994-a8fe-

f8ded3b3561b/RICE%20TAXUD_Surv.pdf 

Philippines: 

*Tình hình gạo tồn kho: 

Ngày 14/4/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1/2/2022, 

tổng dự trữ gạo ở Philippines ở mức 1,609 triệu tấn, giảm khoảng 27% so với 

mức 2,19 triệu tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái, và giảm 14% so 

với mức 1,859 triệu tấn của tháng trước đó. Trong đó, tồn kho hộ gia đình 

chiếm 882.740 tấn, tồn kho thương mại chiếm 545.270 tấn và tồn kho NFA 

chiếm 181.230 tấn. 

 
III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

Phân khúc gạo trắng hạt dài kết thúc tuần ngày 8/4 ổn định nhờ nhu cầu 

gạo tấm trong nước hỗ trợ dù thị trường tiếp tục vắng mặt các nhu cầu nhập 

khẩu mới. Thái Lan là một trong những quốc gia xuất khẩu gia cầm hàng đầu 

trên thế giới và nhu cầu tiêu thụ gạo tấm trong ngành chăn nuôi nội địa hiện 

rất sôi động do đây là lựa chọn thay thế cho mặt hàng bắp – vốn đã và đang 

tăng giá mạnh kể từ khi căng thẳng Nga – Ukrainer xảy ra. Giá gạo trắng 

trong nước cũng được hỗ trợ nhờ nhu cầu mua vào nguyên liệu giao đơn 

hàng đi Iraq. Đồng baht Thái sau một thời gian dài suy yếu so với đồng dollar, 
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hỗ trợ đáng kể cho thị trường xuất khẩu gạo, cũng đã quay đầu tăng lại từ 

cuối tháng 3/2022. Các thương nhân Thái Lan đang chật vật cạnh tranh với 

nguồn cung giá thấp Ấn Độ, nhất là khi nước này luôn chủ động duy trì tỷ giá 

lợi thế cho xuất khẩu gạo, đặc biệt đối với thị trường nhập khẩu gạo châu Phi 

do người mua rất nhạy cảm với giá. Riêng phân khúc gạo thơm Hom Mali kết 

thúc tuần cao hơn khi nhiều thương nhân nâng giá chào do tồn kho hiện 

không còn nhiều.  

Ấn Độ: 

Thị trường gạo non-basmati tuần qua khá yên ắng do thị trường tiền tệ 

bất ổn và giá cước vận chuyển tăng cao làm hạn chế các giao dịch trong khi 

có rất ít nhu cầu mới được ghi nhận. Giá chào gạo trắng các loại đóng cửa 

ngày thứ Sáu 8/4 không đổi. Nhu cầu nhập khẩu khu vực Tây Phi tiếp tục trần 

lắng khi chính phủ Senegal vẫn duy trì giá trần bán lẻ trên thị trường nội địa 

đối với mặt hàng gạo tấm nhập khẩu giữa bối cảnh giá chào FOB và cước tàu 

hiện đều đang ở mức cao so với thời gian trước. Riêng giá chào gạo tấm 

trắng dự báo sẽ không sụt giảm trong thời gian tới dù cung cấp hiện đã cải 

thiện hơn. Do đó, dù nhu cầu mới đã hạ nhiệt nhưng giá chào gạo tấm trắng 

kết thúc tuần qua vẫn tăng nhẹ. Trong khi đó, phân khúc gạo basmati tiếp tục 

một tuần ổn định khác với hầu hết các thương nhân đều nâng giá chào lên do 

lo ngại diễn biến bất ổn của đồng rupee so với đồng dollar cũng như giá cước 

tàu hiện đang cao.   

Ấn Độ xuất khẩu 2,01 triệu tấn gạo các loại trong tháng 2/2022, tăng 

0,5% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 15% so với tháng 1/2022. Trong đó, 

gạo non-basmati chiếm đến 1,62 triệu tấn và gạo basmati là 0,39 triệu tấn. 

Trung Quốc tiếp tục là khách hàng lớn nhất trong tháng 2/2022 do nhu cầu 

nhập khẩu số lượng lớn gạo tấm trắng cho thị trường thức ăn chăn nuôi trong 

nước; theo sau lần lượt là Benin, Senegal và Nepal. Giá chào cạnh tranh 

cùng với ưu thế vận chuyển đến nhiều khu vực cảng dỡ khác nhau và thời 

gian xếp hàng ngắn tại cảng chính Kakinada là những nhân tố hỗ trợ cho 

nguồn cung này.  

Theo số liệu của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 

01/4/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 55,04 triệu tấn, đã bao gồm 33,90 triệu 

tấn lúa quy gạo, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 

7% so với thời điểm 01/3/2021. 

Pakistan: 

Thị trường tuần qua chậm lại do tháng Ramadan đã bắt đầu từ ngày 2/4 

vừa qua. Bên cạnh đó, đồng rupee mất giá mạnh so với đồng dollar và giá 

cước tàu tăng cùng với tình trạng khan hiếm container rỗng cũng là những 
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nhân tố chính ảnh hưởng đến nguồn cung này. Tình trạng bất ổn chính trị 

trong thời gian qua khiến đồng nội tệ mất giá đến 10%, các thương nhân theo 

đó cũng giữ nguyên mức giá chào của tuần trước và có khuynh hướng chờ 

đến khi thị trường ổn định lại. Trong khi đó, phân khúc gạo basmati ổn định 

nhờ nhu cầu mậu biên với Afghanistan hỗ trợ. Thị trường châu Âu cũng góp 

mặt với nhu cầu nhập khẩu gạo lứt basmati. Tuy nhiên, tương tự phân khúc 

gạo trắng, các thương nhân tuần qua đều đã tạm dừng chào giá mới.  

Miến Điện: 

Tuần qua kết thúc khá yên ắng trước thềm kỳ nghỉ Năm Mới (Thinyan) 

diễn ra vào ngày 13-16/4/2022. Thị trường ghi nhận một vài nhu cầu mới từ 

khu vực Tây Phi, tuy nhiên, người mua lại đang  cân nhắc giữa Miến Điện và 

nguồn cung giá thấp Ấn Độ. Giá chào gạo trắng các loại kết thúc tuần ngày 

8/4 cao hơn do cung cấp hạn chế trước thềm thu hoạch vụ mùa. Thị trường 

tiền tệ bất ổn và tình hình vận chuyển hàng hóa thế giới khó khăn cũng là 

những nguyên nhân chính làm hạn chế các giao dịch mới. Chính phủ Miến 

Điện hiện đang tăng cường kiểm soát dòng chảy ngoại tệ, theo đó ngoại tệ 

chỉ được lưu chuyển qua các ngân hàng được cấp phép và quy định tất cả 

các loại ngoại tệ phải được chuyển đổi sang đồng nội tệ kyat trong vòng một 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.  

 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 08/04 Ngày 11/04 Ngày 12/04 Ngày 13/04 Ngày 14/04 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,37 6,37 6,37 6,37 6,38

Euro (USD/Euro) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08

Rupiah Indonesia (IDR) 14.368,90 14.364,38 14.362,59 14.356,50 14.380,20

Rupee Ấn Độ (INR) 75,93 75,89 76,06 76,16 76,26

Yen Nhật Bản (JPY) 124,33 125,55 125,22 125,61 125,93

Philippines Peso (PHP) 51,59 52,08 52,05 52,13 52,22

Pakistan Rupees (PKR) 184,50 182,78 181,78 181,63 181,17

Baht Thái Lan (THB) 33,57 33,63 33,49 33,50 33,71

Vietnamese Dong (VND) 22.877,89 22.865,78 22.856,86 22.901,13 23.025,28

(Nguồn: www.xe.com) 
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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 14/04/2022, 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 1,407 triệu ha với năng suất 7,03 tấn/ha, đạt 9,891 triệu tấn 

lúa; Vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống được 767 ngàn ha/1,520 triệu ha diện 

tích kế hoạch. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 09.04 

đến 15.04.2022: 

(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 7.828 ha (giảm 823 ha so với kỳ 

trước, giảm 1.067 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 512 ha, mất trắng 

9,2 ha (tại Nghệ An); diện tích đã phòng trừ trong kỳ 3.443 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Điện Biên,  Hải Phòng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Thuận, Đăk Lak, Lâm Đồng, Tiền 

Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ,  Vĩnh Long,… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 3.956 ha (giảm 1.560 ha so với 

kỳ trước, tăng 673 ha so với CKNT); diện tích  đã phòng trừ trong kỳ 4.520 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Định, Quảng Nam, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long,… 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 1.457 ha (giảm 1.507 ha so với kỳ trước, 

giảm 4.631 ha so với CKNT); diện tích nhiễm nặng 07 ha đã phòng trừ trong 

kỳ 1.040 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Thái Bình, Hà 

Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Quảng 

Nam, Đăk Lăk, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bà 

Rịa-Vũng Tàu,…  

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 1.028 ha (giảm 588 ha so với kỳ 

trước, giảm 248 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 701 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Đăk Lăk, 

Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long,… 
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- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.017 ha (giảm 1.075 ha so với 

kỳ trước, giảm 723  ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 29 ha; đã phòng 

trừ trong kỳ 610 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Yên Bái, Điện Biên, Bình 

Thuận, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Ninh Thuận, Long An, An Giang, Đồng 

Tháp, Sóc Trăng,Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây Ninh,… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 11.268  ha (giảm 3.830 ha so với kỳ 

trước, giảm 450 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 450 ha; đã phòng trừ 

trong kỳ 7.151  ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam, 

Bình Thuận, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, An 

Giang,… 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 5.951 ha (giảm 1.184 ha so với kỳ trước, 

giảm 2.588 ha so với CKNT), nhiễm nặng 317 ha; diện tích phòng trừ trong kỳ 

2.594 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bà 

Rịa-Vũng Tàu,…. 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 15.304 (tăng 6.426 ha so với kỳ trước, 

giảm 15.008 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 813 ha; diện tích phòng 

trừ trong kỳ 4.839 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Vĩnh 

Phúc, khu 4, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Quảng 

Nam, Bình Định, Hậu Giang, Vĩnh Long,… 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm 202 ha (tăng 202 ha so 

với tuần trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 2,5-5% dảnh. Bệnh xuất hiện gây hại chủ 

yếu trên lúa gieo sạ sớm giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng ở huyện Giồng 

Riềng tỉnh Kiên Giang. 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 1.309 ha (giảm 1.556 ha so với kỳ 

trước, tăng 766 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 689 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Tháp, Hậu Giang, TP. HCM, Đồng Nai, 

Vĩnh Long,… 

- Chuột: Diện tích nhiễm 7.586 ha (giảm 3.148 ha so với kỳ trước, 

giảm 1.016 ha so với CKNT), diện tích hại nặng 271 ha; diện tích trừ chuột 

trong kỳ 919 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Bắc Giang, Thái Bình, Phú 

Thọ, khu 4, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng 

Tháp, An Giang, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long,… 

- Hiện tượng lúa cỏ: Xuất hiện chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ- 

đứng cái, làm đòng với diện tích nhiễm 372 ha (cao hơn 64 ha so với kỳ 

trước), trong đó nhiễm nặng 28 ha; trong kỳ nông dân đã tiến hành nhổ bỏ 
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trên diện tích 170 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Thái 

Bình. 

- Bệnh vàng lá sinh lý: Hại diện hẹp, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-5%, cao 10-

20%, cục bộ 30-50% số lá. Diện tích nhiễm 2.349 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ và 

trung bình; diện tích được xử lý trong kỳ 1.317 ha. Phân bố chủ yếu tại các 

tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, 

Lai Châu, Bắc Ninh,… 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan gây hại, nhất là trên 

các giống nhiễm, những ruộng xanh tốt, bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết 

thuận lợi; 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh tiếp tục hại tăng trong điều kiện thời tiết 

thuận lợi, nhất là trên những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá (Điện Biên); 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục hại diện hẹp trên lúa Đông Xuân 

sớm – chính vụ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; trưởng thành lứa 2 

bắt đầu vũ hóa; 

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

Đông Xuân sớm – chính vụ; 

- Rầy nâu – rầy lưng trắng: Rầy lứa 2 tiếp tục nở hại diện hẹp trên các 

trà lúa, nhất là trên các giống nhiễm; 

- Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng; chuột, 

lúa cỏ, bệnh vàng lá sinh lý… tiếp tục hại. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 
- Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục gây hại tăng trên lúa trà muộn, giống nhiễm tại các tỉnh 

Thanh Hóa, Nghệ An; 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên các giống 

nhiễm trà lúa trỗ tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình,... mức 

độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng; 

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng tăng nhanh trên lúa giai 

đoạn làm đòng – trỗ bông; 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên 

lúa Đông Xuân sớm – chính vụ, gây hại nặng trên trên những chân ruộng bón 

phân không cân đối (thừa đạm, thiếu kali) khi gặp điều kiện mưa rào, giông, 

gió lớn; 

- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại lúa trà sớm, chính vụ giai đoạn làm 

đòng – trỗ tại các tỉnh trong vùng, hại nặng cục bộ vùng gần gò bãi, khu dân 

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

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh 

lem lép hạt... tiếp tục gây hại chủ yếu trên lúa Đông Xuân muộn giai đoạn trỗ-

chín tại các tỉnh trong vùng; mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình, cục bộ hại 

nặng; 

- Bọ trĩ, ốc bươu vàng... phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ- trung 

bình trên lúa Xuân Hè, Hè Thu sớm giai đoạn xuống giống – đẻ nhánh tại 

các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng,... 

- Chuột: Gây hại giống gieo lúa Xuân Hè, Hè Thu sớm và hại nhẹ rải 

rác các trà lúa Đông Xuân muộn. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: Trong tuần tới có đợt rầy trưởng thành di trú từ trà lúa Đông 

Xuân đang thu hoạch sang trà lúa Hè Thu sớm và là môi giới truyền bệnh 

vàng lùn và lùn xoắn lá. Cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy vào 

đèn của các tỉnh, chỉ đạo gieo sạ né rầy đạt hiệu quả; 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích 

nhiễm trên trà lúa Hè Thu 2022, nhất là trên những ruộng gieo sạ không theo 

đúng lịch khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương. 

- Bệnh đạo ôn, bạc lá vi khuẩn, bệnh đen lép hạt: Diện tích, mức độ hại 

có thể gia tăng do thời tiết có mưa, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh 

lệch thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại, cục bộ có diện tích 

nhiễm nặng trên các ruộng gieo sạ dày, bón thừa phân đạm, gieo trồng giống 

nhiễm. 

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. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/04 - 14/04/2022, có 25 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 198.400 tấn gạo các loại trong đó, 17 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

08 tàu cảng Mỹ Thới. 
 

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 
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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 Hoà Bình 45 HCM 03/04/2022 3.800 Philippines 

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

11 Nasico Eagle HCM 03/04/2022 6.600 Philippines 

12 Ocean 29 HCM 03/04/2022 6.600 Philippines 

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

14 Andiamo HCM 05/04/2022 30.000 Châu Phi 

15 Oriental Sky HCM 05/04/2022 6.600 Philippines 

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

17 Obe Queen HCM 06/04/2022 34.000 Châu Phi 

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

19 Mekong Mỹ Thới 07/04/2022 4.100 Philippines 

20 Hoà Bình 54 HCM 08/04/2022 3.800 Philippines 

21 Quang Minh 18 Mỹ Thới 08/04/2022 4.100 Philippines 

22 Samudra Indah II Mỹ Thới 08/04/2022 1.500 Malaysia 

23 Royal 16 HCM 09/04/2022 4.800 Philippines 

24 Navios Christine B HCM 10/04/2022 18.000 Châu Phi 

25 Hải Phương Sun Mỹ Thới 11/04/2022 4.000 Philippines 

26 MD Sun HCM 11/04/2022 6.000 Philippines 

27 Minh Công 68 HCM 11/04/2022 4.700 Philippines 

28 SGS Dream HCM 11/04/2022 5.000 Philippines 

29 Phú An 369 HCM 13/04/2022 4.700 Philippines 

30 Quang Minh 5 Mỹ Thới 13/04/2022 4.100 Philippines 

31 Blue Lotus HCM 14/04/2022 12.000 Philippines 

32 Quang Minh 29 HCM 14/04/2022 6.700 Philippines 

Tổng  272.700   



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 

14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

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

5.800 -100 5.800 5.717 

Lúa thường 5.650 - 5.450 +50 5.625 - 5.625 -25 5.550 - 5.550 - 5.550 - 5.650 5.571 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.250 - 6.650 +50 7.075 +75 
  

5.900 - 
  

6.800 -100 7.250 6.735 

Lúa thường 7.150 - 6.450 +50 6.725 - 
  

5.800 - 
  

6.550 - 7.150 6.535 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.250 -100 8.350 -50 8.250 - 8.200 +25 8.250 - 
  

8.400 - 8.400 8.283 

Lứt loại 2 8.050 -100 7.950 -50 7.925 -25 7.900 +50 7.850 - 8.250 - 8.000 +100 8.250 7.989 

Xát trắng loại 1 
  

9.100 -50 
    

9.025 - 
  

9.300 - 9.300 9.142 

Xát trắng loại 2 
  

8.600 -50 
    

8.650 - 8.800 - 8.600 -50 8.800 8.663 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 7.750 -400 8.250 - 7.850 -100 7.850 -150 8.050 - 7.950 - 7.900 -200 8.250 7.943 

Tấm 2/3 
  

8.050 - 7.850 -100 
  

7.650 -300 
  

7.700 -150 8.050 7.813 

Tấm 3/4 7.850 - 7.850 -100 7.650 -100 
        

7.850 7.783 

Cám xát 7.850 -300 7.950 -200 7.850 -375 8.000 -50 7.950 -300 7.650 - 7.900 -350 8.000 7.879 

Cám lau 7.850 -300 7.950 -200 7.850 -375 8.000 -50 7.950 -300 7.650 - 7.900 -350 8.000 7.879 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.250 -200 9.100 -100 8.850 - 8.650 -50 8.900 - 9.200 - 8.750 -50 9.250 8.957 

10% 
  

9.050 -50 
    

8.600 - 
    

9.050 8.825 

15% 9.050 -200 8.950 -50 8.550 - 
  

8.500 - 8.800 - 8.550 -100 9.050 8.733 

20% 
  

8.850 -50 
    

8.400 - 
    

8.850 8.625 

25% 8.850 -200 8.750 -50 8.250 - 
  

8.300 - 8.400 - 8.350 -150 8.850 8.483 

 

*** 


