
 
 

 
 

 
 
 
 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022 
BẢN TIN SỐ 1351 
  (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 29-04 02-05 03-05 04-05 05-05 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 444 - 448 444 - 448 455 - 459 455 - 459 457 - 461 

 5% tấm 434 - 438 434 - 438 445 - 449 445 - 449 447 - 451 

 25% tấm 425 - 429 425 - 429 432 - 436 432 - 436 434 - 438 

 Hom Mali 92% 836 - 840 836 - 840 883 - 887 883 - 887 903 - 907 

 Gạo đồ 100% Stxd 448 - 452 448 - 452 460 - 464 460 - 464 465 - 469 

 A1 Super 405 - 409 405 - 409 405 - 409 405 - 409 407 - 411 

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

 25% tấm 395 - 399 395 - 399 395 - 399 395 - 399 398 - 402 

 Jasmine 518 - 522 518 - 522 518 - 522 518 - 522 523 - 527 

 100% tấm 360 - 364 360 - 364 360 - 364 360 - 364 365 - 369 

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 358 - 362 358 - 362 358 - 362 358 - 362 358 - 362 

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

PAKISTAN 5% tấm 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 

 25% tấm 328 - 332 328 - 332 328 - 332 328 - 332 328 - 332 

 100% tấm Stxd 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 413 - 417 413 - 417 413 - 417 413 - 417 413 - 417 

MỸ 4% tấm 635 - 639 635 - 639 635 - 639 635 - 639 635 - 639 

 15% tấm (Sacked) 626 - 630 626 - 630 626 - 630 626 - 630 626 - 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:   

Đài Loan: 
*Báo cáo giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu với thực phẩm và chăn 

nuôi: 
Ngày 29/4/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Cơ quan USDA, trích dẫn báo cáo mới của Đài Loan cho biết vào ngày 

19/04/2022, Đài Loan đã thông báo đến Tổ chức kinh tế thế giới (WTO) về 
Giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu đối với các sản phẩm thực phẩm và chăn 
nuôi. 

Trong thông báo, Đài Loan đã sửa đổi tiêu chuẩn cho 58 tổ hợp hóa 
chất/cây trồng mới và 31 tổ hợp hóa chất/động vật mới. Ngoài ra, trong danh 
sách cũng liệt kê giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với 58 tổ hợp hóa 
chất/cây trồng và 31 tổ hợp hóa chất/động vật, đồng thời xóa bỏ 16 tổ hợp 
hóa chất/động vật được thông qua trước đó. 

Đối với gạo, chính phủ đã quy định cụ thể thuốc trừ sâu Triflumezopyrim 
với MRLs quy định là 0,02 parts per millimeter (ppm). 

Chi tiết báo cáo có thể tìm thấy tại: 
https://gain.fas.usda.gov/Download.aspx?p=1684&q=8d4ed984-919b-

4f2a-bcbc-c50e2ffb3ffe 

Philippines: 
*Cung cấp các khoản vay cho Nông dân: 
Ngày 29/4/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo Tờ GMS Online, Ngân hàng Land Bank của Philippines đã kết hợp 

với Bộ Nông nghiệp (DA) của nước này giải ngân khoảng vay trị giá 1,51 tỉ 
Pesos (khoảng 28,86 triệu USD) cho nông dân trồng lúa theo quỹ Nâng cao 
năng lực cạnh tranh gạo (ERCA - RCEF). 

Nông dân có thể sử dụng khoản vay để chi trả chi phí vật tư nông 
nghiệp đầu vào đối với gạo và hạt giống, cũng như máy móc và dụng cụ canh 
tác cho việc sản  xuất và thu hoạch. 

Ngân hàng Landbank lưu ý rằng các khoản vay theo ERCA - RCEF đã 
giải ngân hoàn toàn cho năm 2019 và 2021. Ý nghĩa của ERCA - RCEF là để 
giúp các nông dân trồng lúa quy mô nhỏ ứng phó với giá lúa giảm. Mục đích 
của quỹ nhằm thúc đẩy năng suất và tăng thu nhập cho các hộ nông dân nhỏ 
và tác động hỗ trợ ban đầu của Đạo luật thuế quan gạo (RTL). 
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Sri Lanka: 
*Chuyên gia cảnh báo về khủng hoảng lương thực: 
Ngày 29/4/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo Economy Next, các chuyên gia nông nghiệp đã cảnh báo rằng Sri 

Lanka có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lượng thực nghiêm 
trọng trong những tháng tới. 

Quốc gia này đang phải đối mặt với thành tích tệ nhất trong hơn một 
thập kỷ trong suốt mùa vụ Yala đang diễn ra. Lệnh cấm phân bón hóa học 
của chính phủ vào năm ngoái được cho là nguyên nhân khiến sản lượng 
nông nghiệp của nước này sụt giảm mạnh. Nông dân được cho là đang từ bỏ 
nông nghiệp do chi phí không bền vững của ngành. Ngoài ra, các chuyên gia 
lưu ý rằng việc thiếu thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu cũng có tác động rất lớn đến 
lúa, ngô, chè và rau màu. 

Hệ quả của việc cấm phân bón kể trên là sản lượng sụt giảm vào năm 
ngoái đã buộc chính phủ Sri Lanka phải nhập khẩu gạo từ Ấn Độ, Pakistan và 
Miến Điện trong khi Trung Quốc đã đồng ý cấp 5.000 tấn gạo. 

Một giáo sư khoa học cây trồng tại Đại học Ruhunu cảnh báo rằng nếu 
đất nước không thể có đủ lúa giống cho mùa tới, họ cần phải phụ thuộc vào 
nhập khẩu kể cả vào năm 2023. Một giáo sư khác đến từ Đại học Peradeniya 
cho biết thêm sản lượng ngô giảm có thể ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi 
dẫn đến giá thịt trong nước tăng. 

Chính phủ cấm nhập khẩu và sử dụng phân bón hóa học để tăng cường 
sử dụng phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, chính phủ lại không thể cung cấp đầy 
đủ lượng phân bón cho nông dân. Các nhà phê bình lưu ý mục tiêu của chính 
phủ về vấn đề phân bón không được đáp ứng, ngược lại, đã buộc nước này 
phải nhập khẩu gạo và người dân phải tiêu thụ gạo được trồng bằng hóa chất 
nông nghiệp ở nước ngoài thay vì trong nước. 

Tuần trước, Tổng thống Sri Lanka lưu ý rằng ông sẽ đảo ngược quyết 
định cấm phân bón đối với vụ trồng Yala này. 

 

*Chính phủ giải phóng lượng gạo đã nhập khẩu vào các siêu thị: 
Ngày 04/5/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Tờ Daily News dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thương mại Sri Lanka cho biết 

chính phủ quyết định giải phóng một lượng gạo nhập khẩu dự trữ cho tất cả 
các chuỗi siêu thị trên toàn quốc trong tuần này. Quyết định được đưa ra vào 
tuần trước với đại diện của các chuỗi siêu thị tư nhân trong nước.  
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Bộ đã quyết định bán một kg gạo Nadu với giá bán lẻ tối đa là 145 Rs 
(khoảng 407 USD/tấn) và một kg gạo Samba với giá 175 Rs (khoảng 492 
USD/tấn). Bộ trưởng cũng lưu ý, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 05 
kg/lần. 

Liên minh châu Âu: 
*Diện tích gieo trồng lúa: 
Ngày 02/5/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo một lưu ý của Cơ quan Quốc gia về lúa gạo của Ý (Enririsi) trích 

dẫn thông tin từ Ủy ban châu Âu, diện tích trồng lúa của Liên minh châu Âu 
(EU) vào năm 2021 ước tính đạt 399.000 ha, giảm khoảng 3,8% so với cùng 
kỳ năm trước. 

Sự sụt giảm này được cho là do ở Tây Ban Nha đã giảm khoảng 17.000 
ha so với năm trước đó do thời tiết hạn hán nghiêm trọng. Theo các nguồn tin 
địa phương, đây là lần đầu tiên sau 15 năm diện tích trồng lúa của EU giảm 
xuống dưới 400.000 ha. 

Tây Ban Nha: 
*Kêu gọi kích hoạt lại điều khoản tự vệ đối với gạo nhập khẩu từ 

Campuchia và Miến Điện: 
Ngày 02/5/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Hiệp hội Nông dân Valencia (AVA-ASAJA) của Tây Ban Nha đang thúc 

giục Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ việc kích hoạt lại điều khoản tự vệ đối 
với gạo nhập khẩu từ Campuchia và Miến Điện. 

AVA-ASAJA muốn EU bỏ phiếu ủng hộ việc áp đặt điều khoản kể trên 
trong cuộc họp của Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) diễn ra vào tuần tới. 
Hiệp hội cũng kêu gọi các thành viên Quốc hội Valencia và Tây Ban Nha ủng 
hộ việc gia hạn cơ chế thuế quan đã hết hạn vào ngày 18/01/2022 vừa qua. 

Phó chủ tịch nhóm công tác trồng lúa ở Tây Ban Nha lưu ý rằng thuế 
quan cũng nên được mở rộng đối với gạo Japonica hoặc gạo hạt tròn, đã 
được loại trừ khỏi điều khoản tự vệ trước đó. 

Người đứng đầu của AVA-ASAJA cũng lưu ý thêm điều khoản tự vệ 
trước đó có thời hạn từ 2019 đến năm 2021 đã giúp giá phục hồi ở Tây Ban 
Nha cũng như ở EU. Nó được cho là đã cải thiện lợi nhuận cho nông dân. 

Trong khi đó, COPA-Cogeca gợi ý rằng Ủy ban INTA có thể đạt được 
thỏa thuận với các quốc gia về chính sách Mọi thứ trừ vũ khí (EBA) rằng 
chúng nên “được đưa vào cơ chế [gạo] tự động, có nghĩa là chúng có thể 
được áp dụng các biện pháp bảo vệ khi giá trị nhập khẩu của họ vượt quá 
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10% giá trị của tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ các nước GSP” với các điều 
kiện thương mại ưu đãi. 

Hàn Quốc: 
*Thông báo tổ chức đấu thầu: 
Ngày 04/5/2022 
(Nguồn: Oryza.com) 
Theo thông báo trên trang web của Tổng công ty Thương mại Nông sản 

& Thực phẩm (KAFTC) Hàn Quốc, nước này tổ chức đấu thầu để mua 
136.888 tấn gạo non-glutinous. Các đơn vị trúng thầu sẽ giao hàng đến các 
cảng được chỉ định trong khoảng thời gian từ 30/09/2022 đến 31/01/2023. 
Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là 3:00pm, ngày 12/05/2022 (giờ KST).Buổi đấu 
thầu sẽ diễn ra từ 10:00am - 11:00am, ngày 13/05/2022 (giờ KST). 

 Thông tin chi tiết như sau: 

 
Chi tiết thông tin buổi đấu thầu tại: 
https://www.at.or.kr/article/apko363300/view.action?articleId=41401 
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II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  
Thái Lan: 

 Giá chào gạo trắng và gạo đồ kết thúc tuần ngày 29/4 tăng theo giá nội 
địa do nguồn cung bắt đầu sụt giảm khi vụ mùa gần như đã được thu hoạch 
hoàn tất trong khi nhu cầu mua vào nguyên liệu cho các đơn hàng giao đi Iraq 
vẫn tiếp diễn. Giá chào gạo trắng Thái Lan hiện đã lên mức cao nhất kể từ 
thời điểm tháng 6/2021. Đồng baht Thái vào hôm 28/4 xuống mức thấp nhất 
so với đồng dollar kể từ tháng 5/2017 và khuynh hướng bất ổn này tiếp tục 
được duy trì trong tuần qua và nền công nghiệp du lịch Thái Lan dự kiến sẽ 
được hưởng lợi nhiều hơn trong thời gian tới. Tương tự, phân khúc gạo thơm 
Hom Mali cũng kết thúc tuần cao hơn. 
 Theo Bộ Thương mại Thái Lan, nguồn cung này đã xuất khẩu 647.608 
tấn gạo các loại trong tháng 3/2022, tăng 1,8% so với tháng 2/2022 và tăng 
114% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, bao gồm 593.451 tấn gạo xay xát các 
loại, 47.216 tấn gạo tấm và 6.941 tấn gạo lứt. Iraq tiếp tục là khách hàng nhập 
khẩu lớn nhất của Thái Lan trong tháng 3/2022 trong khi thị trường vắng mặt 
các giao dịch số lượng lớn từ Tây Phi do sự cạnh tranh giá rẻ từ những 
nguồn cung khác trong khu vực như Pakistan, Ấn Độ và Miến Điện. Đáng chú 
ý, Senegal cũng ngưng nhập khẩu gạo tấm trắng hàng loạt như hồi tháng 
2/2022 do chính phủ nước này đã chính thức áp dụng giá trần lên các mặt 
hàng gạo bán lẻ trong nước, khiến hoạt động nhập khẩu gạo tấm trở nên khó 
khăn hơn. Lũy kế xuất khẩu ba tháng đầu năm 2022 đạt 1,743 triệu tấn gạo 
các loại, tăng 53,98% so với cùng kỳ năm 2021.    

Ấn Độ: 
Thị trường gạo non-basmati tuần qua khá yên ắng do giá cước cao, giá 

nhiên liệu tăng trong khi nhu cầu sụt giảm do các nhà nhập khẩu tập trung 
giao dịch mặt hàng lúa mì. Tại một số cảng chính, tiến độ làm hàng gạo xuất 
khẩu đang chậm lại, nhường sự ưu tiên cho các tàu vào xếp lúa mì. Giá chào 
gạo trắng, gạo đồ các loại kết thúc tuần không đổi. Giá chào gạo tấm trắng 
vẫn ổn định so với tuần trước đó, tuy nhiên các thương nhân lo ngại nguồn 
cung sẽ sụt giảm mạnh do thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn đang 
tiêu thụ số lượng lớn. Riêng phân khúc gạo basmati tuần qua giảm nhẹ do thị 
trường logistics khó khăn cũng như thiếu vắng các nhu cầu nhập khẩu mới. 

Pakistan: 
Tuần qua yên ắng do thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ Eid-al-Fitr. Hiện 

nay, các thương nhân chỉ tập trung hoàn tất các đơn hàng đã ký kết trước đó 
và dự kiến thị trường sẽ sôi động trở lại trong tuần bắt đầu vào ngày 09/5. 
Riêng mặt hàng gạo tấm trắng tiếp tục đón nhận nhu cầu từ ngành thức ăn 
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chăn nuôi của Trung Quốc, giá chào theo đó cũng kết thúc tuần cao hơn. 
Phân khúc gạo basmati tuần qua nhích nhẹ do nguồn cung hạn chế. Trong 
khi đó, các phân khúc khác đang bị hạn chế bởi thị trường cước vận chuyển 
leo thang. Giá chào gạo trắng các loại giảm. Bất ổn chính trị và triển vọng nền 
kinh tế Pakistan hiện cũng là những nguyên nhân chính chi phối nguồn cung 
này khi diễn biến đồng rupee đang được theo dõi sát sao, nhất là thời điểm 
sau kỳ nghỉ lễ.  

Miến Điện: 
Kết thúc tuần ngày 29/4 khá ảm đạm khi chỉ có một vài thương nhân 

tham gia chào giá dù thị trường đã mở cửa trở lại sau một kỳ nghỉ lễ dài. Tuy 
nhiên, giá chào gạo trắng các loại vẫn tăng. Khan hiếm container rỗng, giá 
cước cao và thiếu hụt điện năng sản xuất là những nguyên nhân chính đang 
làm hạn chế nguồn cung này.  

 
IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 22/04 Ngày 25/04 Ngày 26/04 Ngày 27/04 Ngày 28/04 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,50 6,56 6,56 6,56 6,65

Euro (USD/Euro) 1,08 1,07 1,07 1,05 1,05

Rupiah Indonesia (IDR) 14.436,20 14.454,60 14.420,05 14.442,93 14.506,04

Rupee Ấn Độ (INR) 76,52 76,72 76,66 76,58 76,66

Yen Nhật Bản (JPY) 128,77 127,65 127,35 128,46 130,95

Philippines Peso (PHP) 52,44 52,38 52,28 52,11 52,31

Pakistan Rupees (PKR) 186,67 185,98 185,57 185,56 185,70

Baht Thái Lan (THB) 33,98 34,12 34,29 34,39 34,49

Vietnamese Dong (VND) 22.987,61 22.804,62 22.878,15 23.048,37 23.046,48
(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 05/05/2022, 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, các tỉnh 
cơ bản đã thu hoạch xong khoảng 1,490 triệu ha với năng suất 7,09 tấn/ha, 
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đạt 10,564 triệu tấn lúa; Vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống được 825 ngàn 
ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 29.04 
đến 05.05.2022: 

(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 5.704 ha (tăng 612 ha so với kỳ 

trước, giảm 2336 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 4 ha diện tích đã 
phòng trừ trong kỳ 6.769 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Kiên Giang, Hậu 
Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Hải Phòng, Thái Bình Yên 
Bái, Gia Lai, Bình Thuận, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 2341 ha (tăng 854 ha so với kỳ 
trước, giảm 265 ha so với CKNT); diện tích nhiễm nặng 119 ha, diện tích  đã 
phòng trừ trong kỳ 10.982 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, 
Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Đồng Tháp, 
Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đăk Lak, Quảng Nam,…   

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 37.458 ha (tăng 34.451 ha so với kỳ 
trước, tăng 14.696 ha so với CKNT); diện tích nhiễm nặng 2210 ha đã phòng 
trừ trong kỳ 20.387 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, 
Lai Châu, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Bà 
Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Đăk Lak,…  

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 130.978 ha (tăng 130.104 ha so với 
kỳ trước, tăng 88.126 ha so với CKNT); diện tích nhiễm nặng 37.829 ha đã 
phòng trừ trong kỳ 52.800 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: An Giang, Hậu 
Giang, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Thuận, Đăk 
Lak, Gia Lai, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Yên Bái,  

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 439 ha (giảm 41 ha so với kỳ 
trước, giảm 257 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 330 ha. Phân bố chủ 
yếu tại các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc 
Trăng, Tây Ninh, Bình Thuận, Đăk Lak, Gia Lai, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Thái 
Nguyên, Yên Bái… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 8.992 ha (tăng 3079 ha so với kỳ 
trước, tăng 3971 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 518 ha; mất trắng 223 
ha tại Thừa Thiên Huế, đã phòng trừ trong kỳ 3.667 ha. Phân bố chủ yếu tại các 
tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đồng 
Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Quảng Nam, Ninh Thuận,… 
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- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 6.943 ha (tăng 207 ha so với kỳ trước, 
tăng 2.564 ha so với CKNT), nhiễm nặng 611 ha; mất trắng 5 ha  tại Nghệ An, 
diện tích phòng trừ trong kỳ 1.620 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên, Hải Phòng, Phú 
Thọ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang,… 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 56.947 ha (tăng 19.571 ha so với kỳ 
trước, giảm 36.405 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 2.019 ha; diện tích 
phòng trừ trong kỳ 25.765 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh khu 4, Nam Định, 
Phú Thọ, Điện Biên, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Nam, Hậu Giang,… 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm bệnh toàn vùng 726 ha 
(tăng 255 ha so với tuần trước) tỷ lệ nhiễm phổ biến 2,5-5%. Bệnh xuất hiện 
gây hại tại tỉnh Kiên Giang. 

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Hại diện hẹp tỷ lệ 
phổ biến 1-3%, cao 10-30% số lá (Yên Bái, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Giang, 
Sơn La, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc). Diện tích nhiễm 367 ha (thấp hơn 6 ha so với 
kỳ trước, thấp hơn 121 ha so với CKNT), phòng trừ 1.538 ha. 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 5.193 ha (giảm 377 ha so với kỳ 
trước, tăng 2.528 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 3.681 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Cà Mau,  Hậu Giang, An Giang, 
Tây Ninh,Bình Thuận,… 

- Chuột: Diện tích nhiễm 7.457 ha (giảm 1223 ha so với kỳ trước, 
tăng 1083 ha so với CKNT), diện tích hại nặng 277 ha; diện tích trừ chuột 
trong kỳ 1160 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: khu 4, Thái Bình, Điện Biên, 
Hà Nội, An Giang, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang,… 

- Hiện tượng lúa cỏ: - Hiện tượng lúa cỏ: Xuất hiện cục bộ tại Hà Nam, 
Ninh Bình tỷ lệ phổ biến RR, cao 10-20%, cục bộ 40-50%. Diện tích nhiễm 
750,4 ha (cao hơn 532,7 ha so với kỳ trước), phòng trừ 645,5 ha.Hại diện hẹp 
tỷ lệ phổ biến 1-3%, cao 10-20%, cục bộ 30-40% số lá (Yên Bái, Hải Dương, 
Hà Nội). Diện tích nhiễm 373 ha (giảm 210 ha so với kỳ trước, tăng 56 ha so 
với CKNT), nặng 8 ha, phòng trừ 350 ha. 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 
* Trên cây lúa 
a) Các tỉnh Bắc Bộ: 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Trứng tiếp tục nở. Sâu non gây hại trên những diện 

tích lúa xanh tốt và chưa được phun trừ hoặc phun kém hiệu quả đặc biệt ở 
các tỉnh đồng bằng ven biển. 

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy lứa 2 tiếp tục hại diện hẹp trên các trà 
lúa, giống nhiễm. 
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- Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành lứa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. 
Sâu non gây dảnh héo, bông bạc hại diện hẹp trà lúa trỗ sau 10/5. 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh phát sinh gây hại trên các giống nhiễm đã 
bị đạo ôn lá gây hại mạnh và trên những diện tích lúa đã trỗ. 

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh tiếp tục hại trên các giống nhiễm đặc biệt trên 
những diện tích lúa muộn, lá non, bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận 
lợi. 

- Bệnh khô vằn, chuột hại tăng; bệnh bạc lá, bệnh ĐSVK, bệnh đen 
lép… tiếp tục hại. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 
- Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục gây hại tăng trên lúa trà chính vụ chín 

sữa, lúa trà muộn trỗ - phơi màu tại các tỉnh phía Bắc vùng khu 4. Đặc biệt 
trên những vùng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, vùng ổ dịch nhiễm bệnh hằng 
năm, vùng gieo trồng giống nhiễm, bón thừa đạm. 

 - Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa hại nặng trên trà muộn 
trỗ - chín tại các tỉnh phía Bắc vùng khu 4. 

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa trà chính 
vụ, lúa trà muộn trỗ bông. 

- Bệnh bạc lá vi khuẩn: Bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa 
chính vụ giai đoạn chín sữa, lúa trà muộn trỗ bông phơi màu, 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. 

- Bệnh lem lép hạt phát sinh gây hại tăng trên trà lúa trỗ tại các tỉnh 
trong vùng khi gặp điều kiện thời tiết âm u, có mưa, độ ẩm cao, sương mù 
kéo dài... 

- Các đối tượng dich hại khác phát sinh gây hại nhẹ. 
c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

            - Sâu CLN, bọ trĩ, sâu keo, bệnh đạo ôn lá... phát sinh gây hại lúa 
Xuân Hè; lúa Hè Thu sớm giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đứng cái.  
            - Chuột: Tiếp tục gây hại rải rác lúa Xuân Hè, lúa Hè Thu giai đoạn mạ 
- đẻ nhánh.  
            - OBV: Lây lan theo nguồn nước và gây hại lúa Xuân Hè (Bình Định)  
và lúa Hè Thu sớm giai đoạn xuống giống - mạ. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 
- Rầy nâu: - Rầy ngoài đồng phổ biến tuổi 3-4 xuất hiện gây hại ở mức 

nhẹ với mật độ phổ biến 750- 1.500 con/m2 trên trà lúa giai đoạn đòng-trổ. 
- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Có khả năng tiếp tục phát triển trên trà lúa 

Hè Thu 2022, nhất là trên những khu ruộng gieo sạ không theo đúng lịch 
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khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương. Lưu ý: các tỉnh khi phát hiện 
diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (Kiên Giang, Tiền Giang,...) cần 
khoanh vùng, quản lý chặt nguồn rầy nâu tại chỗ, khuyến cáo nông dân tiến 
hành nhổ bỏ, tiêu hủy cây lúa có biểu hiện bệnh trên đồng để cắt đứt nguồn 
bệnh; 

Ngoài ra, cần chú ý Bệnh đạo ôn lá hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, 
bệnh lem lép hạt, đạo ôn cổ bông hại trên lúa giai đoạn trỗ-chín, nhất là 
những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại 
nặng; Ốc bươu vàng gây hại 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 01/05 - 05/05/2022, có 9 tàu vào các cảng xếp hàng với số 
lượng dự kiến 109.000 tấn gạo các loại trong đó, 08 tàu cảng Hồ Chí Minh và 
01 tàu cảng Mỹ Thới. 

 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Hoàng Triều 68 HCM 22/04/2022 6.400 Philippines 
2 VF Glory HCM 22/04/2022 8.000 Philippines 
3 Royal 89 HCM 24/04/2022 5.000 Philippines 
4 Hoà Bình 09 HCM 25/04/2022 6.400 Philippines 
5 Ocean 19 HCM 25/04/2022 6.600 Philippines 
6 TTC Hải Phong HCM 25/04/2022 6.200 Philippines 
7 Việt Hải Star HCM 26/04/2022 3.800 Philippines 
8 Hà Đông Mỹ Thới 27/04/2022 4.000 Philippines 
9 Quang Minh 18 Mỹ Thới 27/04/2022 4.100 Malaysia 
10 Quang Minh 9 Mỹ Thới 27/04/2022 4.300 Philippines 
11 Ming Yue 69 HCM 02/05/2022 6.200 Philippines 
12 Dolphin 15 HCM 03/05/2022 4.700 Philippines 
13 Hải Hà 388 HCM 03/05/2022 6.300 Philippines 
14 New Xa La Mỹ Thới 03/05/2022 4.100 Philippines 
15 Erietta HCM 04/05/2022 36.000 Châu Phi 
16 New Hope HCM 04/05/2022 10.500 Philippines 
17 Bangsaolong HCM 05/05/2022 7.200 Philippines 
18 Dragon HCM 05/05/2022 30.000 Cuba 
19 Hoà Bình 45 HCM 05/05/2022 4.000 Philippines 

Tổng  215.600   



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 

05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750 - 5.750 - 5.575 -125 5.550 -200 5.750 +50 
  

6.000 - 6.000 5.729 

Lúa thường 5.450 -200 5.550 - 5.225 - 5.250 -400 5.700 +50 5.550 - 5.600 - 5.700 5.475 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.250 - 6.750 - 6.900 -150 7.200 
 

6.000 +50 
  

7.000 - 7.250 6.850 

Lúa thường 7.150 - 6.550 - 6.275 - 7.050 
 

5.950 +50 
  

6.600 - 7.150 6.596 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 9.050 +400 8.750 +50 8.950 +150 8.775 +150 8.650 +100 
  

8.800 - 9.050 8.829 

Lứt loại 2 8.350 +100 8.400 +100 8.250 +100 8.250 +100 8.250 +75 8.250 - 8.200 +100 8.400 8.279 

Xát trắng loại 1 
  

9.500 +100 
    

9.550 +100 
  

9.700 +100 9.700 9.583 

Xát trắng loại 2 
  

8.700 - 
    

8.850 +75 8.800 - 8.700 - 8.850 8.763 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.250 +100 8.350 - 8.250 - 8.250 +25 8.150 - 7.950 - 8.300 +50 8.350 8.214 

Tấm 2/3 
  

8.150 - 8.150 - 
  

8.025 +175 
  

8.000 - 8.150 8.081 

Tấm 3/4 7.850 - 8.050 - 7.925 -50 
        

8.050 7.942 

Cám xát 8.450 - 8.350 - 8.400 +50 8.450 +100 8.375 +125 7.650 - 8.600 +50 8.600 8.325 

Cám lau 8.450 - 8.350 - 8.400 +50 8.450 +100 8.375 +125 7.650 - 8.600 +50 8.600 8.325 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.550 - 9.350 +100 9.200 +150 8.850 +125 9.200 +100 9.200 - 8.850 - 9.550 9.171 

10% 
  

9.250 +100 
    

8.950 +150 
    

9.250 9.100 

15% 9.350 - 9.150 +100 8.900 +150 
  

8.800 +100 8.800 - 8.750 - 9.350 8.958 

20% 
  

9.050 +100 
    

8.700 +100 
    

9.050 8.875 

25% 9.150 - 8.950 +100 8.600 +150 
  

8.600 +100 8.400 - 8.600 - 9.150 8.717 

 

*** 


