
 

 

 

 
 

 

 

 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022 

BẢN TIN SỐ 1354 

  (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 20-05 23-05 24-05 25-05 26-05 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 453 - 457 455 - 459 457 - 461 457 - 461 457 - 461 

 5% tấm 443 - 447 445 - 449 447 - 451 447 - 451 447 - 451 

 25% tấm 431 - 435 434 - 438 436 - 440 436 - 440 436 - 440 

 
Hom Mali 92% 978 - 982 983 - 987 986 - 990 986 - 990 

1008 - 
1012 

 Gạo đồ 100% Stxd 452 - 456 453 - 457 455 - 459 455 - 459 455 - 459 

 A1 Super 410 - 414 413 - 417 416 - 420 417 - 421 417 - 421 

VIỆT NAM 5% tấm 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 423 - 427 

 25% tấm 398 - 402 398 - 402 398 - 402 398 - 402 403 - 407 

 Jasmine 528 - 532 528 - 532 528 - 532 528 - 532 533 - 537 

 100% tấm 373 - 377 373 - 377 373 - 377 373 - 377 378 - 382 

ẤN ĐỘ 5% tấm 338 - 342 338 - 342 338 - 342 338 - 342 338 - 342 

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

 Gạo đồ 5% Stxd 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 343 - 347 

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

PAKISTAN 5% tấm 373 - 377 378 - 382 378 - 382 368 - 372 368 - 372 

 25% tấm 360 - 364 362 - 367 362 - 367 352 - 356 352 - 356 

 100% tấm Stxd 361 - 365 363 - 367 363 - 367 358 - 362 358 - 362 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 418 - 422 

MỸ 4% tấm 658 - 662 658 - 662 665 - 669 665 - 669 665 - 669 

 15% tấm (Sacked) 628 - 632 628 - 632 638 - 642 638 - 642 638 - 642 

 Gạo đồ 4% tấm 681 - 685 681 - 685 700 - 704 700 - 704 700 - 704 

 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:   

Vương Quốc Anh: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 20/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

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

trường 2022/23 (tháng 9/tháng 8) của Vương quốc Anh (Anh). Theo bảng cân 

đối, mặc dù chưa công bố dự báo chính thức cho năm thị trường 2022/23, cơ 

quan này đã nâng dự báo về tiêu thụ và nhập khẩu gạo của Anh so với dự 

báo chính thức trong năm thị trường 2021/22. 

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

USDA dự báo ở mức 625.000 tấn, tăng so với ước tính 600.000 tấn trong 

năm thị trường 2021/22. Cơ quan USDA kỳ vọng các xu hướng tiêu dùng đã 

thay đổi sau đại dịch Covid-19 và nhiều người đang xem gạo như một loại 

lương thực chính. 

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

trường 2022/23 của Anh ở mức 665.000 tấn, tăng so với ước tính 640.000 

tấn trong năm thị trường trước đó. Sự gia tăng được cho là do nhu cầu tiêu 

dùng ước tính tăng. Trước đó, Cơ quan USDA dự báo trong năm thị trường 

2021/22 là 640.000 tấn tăng so với ước tính 600.000 tấn của năm thị trường 

2020/21. 

Ấn Độ và Pakistan vẫn là hai nhà cung cấp hàng đầu cho Anh, cùng 

chiếm hơn 40% lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Ý và Tây Ban Nha là 
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hai nhà cung cấp chính của Liên minh châu Âu (EU) và chiếm 20% tổng kim 

ngạch nhập khẩu của Anh. 

Anh được cho là sẽ xóa bỏ mức thuế quan 25% đối với gạo nhập khẩu 

từ Mỹ từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Thuế quan này do EU áp lên gạo của Mỹ 

vào tháng 6/2018 sau tranh chấp việc bán phá giá thép và nhôm của EU vào 

Mỹ. Ngày 1/1/2022, EU đã xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nói trên, tuy nhiên do 

Brexit, Anh đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt. Một thỏa thuận đã 

được công bố vào tháng 3/2022 và thuế quan sẽ được dỡ bỏ có hiệu lực từ 

ngày 1/6/2022. 

Philippines: 

*Tình hình thu thuế nhập khẩu: 

Ngày 20/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo tờ Manila Bulletin, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2022, Chính phủ 

Philippines đã thu về 46 tỷ Peso (khoảng 878,14 triệu USD) từ thuế nhập 

khẩu gạo. 

Chính phủ thu thuế nhập khẩu gạo để hỗ trợ ngành gạo của đất nước 

thông qua Quỹ nâng cao năng lực cạnh tranh gạo (RCEF) theo ủy quyền của 

Luật thuế quan (RTL). Cụ thể, theo RTL, Chính phủ đặt 10 tỷ Peso (khoảng 

196 triệu USD) hàng năm để tài trợ cho các chương trình tài chính hỗ trợ cho 

nông dân trồng lúa. Doanh thu vượt mức 10 tỷ Peso sẽ được sử dụng để hỗ 

trợ tài chính cho nông dân trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp, mở rộng phạm 

vi bảo hiểm cây trồng và thúc đẩy đa dạng hóa cây trồng. 
 

*Tình hình dự trữ gạo trong nước: 

Ngày 26/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 01 tháng 04 

năm 2022, tổng dự trữ gạo của quốc gia này ở mức 2,506 triệu tấn, tăng 

khoảng 2,5% so với 2,444 triệu tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái, 

tăng khoảng 53,5% từ 1,632 triệu tấn so với tháng trước. Trong đó, tồn kho 

hộ gia đình chiếm 1,373 triệu tấn, tồn kho thương mại chiếm 997.420 tấn và 

tồn kho NFA chiếm 135.870 tấn. 
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Malaysia: 

*Duy trì AP đối với gạo nhập khẩu: 

Ngày 20/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Malaysia Insight và Malay Mail, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp 

Thực phẩm Malaysia đã loại bỏ các giấy phép hạn mức đã được phê duyệt 

cho nhập khẩu lương thực (AP), nhưng vẫn giữ lại AP cho nhập khẩu gạo. 

AP được hiểu là Hệ thống phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu. Trên thực 

tế, nhập khẩu gạo vào Malaysia chỉ do Bernas thực hiện và họ nhập khẩu 

khoảng 30 - 40% nhu cầu nội địa, với khối lượng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu 

thiếu hụt sau khi đảm bảo sản xuất gạo địa phương tìm được thị trường tiêu 

thụ. 

Mặt khác, tờ Malaysia Insight cũng báo cáo rằng Chính phủ Malaysia đã 

quyết định cung cấp mức hỗ trợ 200 RM (khoảng 45 USD) cho nông dân 

trồng lúa mỗi tháng trong thời gian 06 tháng, trước khi thu hoạch.  

Kuwait: 

*Kế hoạch nhập khẩu gạo từ Pakistan: 

Ngày 23/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ Zawwya dẫn nguồn Arab Times cho biết, Chính phủ Kuwait đang có 

kế hoạch nhập khẩu gạo từ Pakistan như một phần trong nỗ lực duy trì nguồn 

dự trữ thích hợp và đảm bảo nguồn cung cấp, cũng như ổn định giá cả trong 

nước. 

Sau khi một số quốc gia xuất khẩu lúa mì trong đó có Ấn Độ, cấm xuất 

khẩu lúa mì trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine, Chính phủ Kuwait đang 

muốn tăng dự trữ lúa gạo và lúa mì để tránh mọi trường hợp không thể lường 
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trước trong thời gian ngắn. Vì vậy, theo các nguồn tin địa phương, chính phủ 

đã lên kế hoạch nhập khẩu gạo từ các thị trường mới và Pakistan được cho 

là lựa chọn hàng đầu. Kuwait thường nhập khẩu gạo từ Ấn Độ. 

Châu Phi: 

*Thành lập Cơ sở sản xuất lương thực khẩn cấp để đối phó khủng 

hoảng lương thực: 

Ngày 23/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo All Africa Global Media, Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB) đã 

phê duyệt khoản tiền 1,5 tỷ USD để thành lập “Cơ sở sản xuất lương thực 

khẩn cấp châu Phi” nhằm giúp các nước châu Phi vượt qua cuộc khủng 

hoảng lương thực đang rình rập trong hai năm tới giữa cuộc chiến Nga - 

Ukraine. 

Châu Phi được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 30 triệu 

tấn lương thực do nguồn cung cấp lương thực bị gián đoạn từ cuộc chiến 

Nga - Ukraine. 

Việc thành lập Cơ sở nói trên dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho 20 triệu 

nông dân quy mô nhỏ ở châu Phi. Cơ sở sẽ cung cấp hạt giống và công nghệ 

được chức nhận cho các nông dân này và giúp họ sản xuất khoảng 38 triệu 

tấn lương thực (bao gồm 6 triệu tấn gạo, 11 triệu tấn lúa mì, 18 triệu tấn ngô 

và 2,5 triệu tấn đậu nành) trong thời gian 4 năm tới. 

“Cơ sở này cũng sẽ tạo ra một nền tảng để vận động cho các cải cách 

chính sách quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề cản trở nông dân tiếp nhận 

đầu vào hiện đại. Điều này bao gồm việc tăng cường các thể chế quốc gia 

giám sát thị trường đầu vào”, Phó chủ tịch phụ trách Nông nghiệp, Nhân lực 

và phát triển xã hội của AfDB cho biết. 

Mexico: 

*Công bố chương trình mới nhằm kiểm soát tình trạng khan hiếm 

và lạm phát giá lương thực: 

Ngày 23/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo cơ quan USDA, Chính phủ Mexico đã công bố một chương trình 

mang tên “Paquete Contra la Inflacion y la Carestia (PACIC)” để kiểm soát 

tình trạng khan hiếm và lạm phát giá lương thực. 

Theo chương trình PACIC, chính phủ sẽ tạm ngừng áp thuế nhập khẩu 

đối với 21 mặt hàng chủ lực (gồm dầu ngô, lúa gạo, sữa, thịt, gia cầm,…) và 

năm mặt hàng thực phẩm cơ bản để chế biến thực phẩm (bột ngô, lúa mì, bột 

mì,…) trong sáu tháng. 
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Ngoài ra, chính phủ cũng đã đạt được thỏa thuận với khu vực tư nhân 

trong việc đảm bảo mức giá hợp lý cho các mặt hàng lương thực cơ bản (ngũ 

cốc khô, gạo, dầu thực vật, trứng, đường,...) 

Liên minh châu Âu: 

*Tình hình xuất nhập khẩu gạo: 

Ngày 25/5/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính 

từ ngày 01/09/2021 đến ngày 22/05/2022 của niên vụ 2021/22 (01/09/2021 - 

31/08/2022), EU đã nhập khẩu tổng cộng 1.011.646 tấn gạo xay xát (trong đó, 

nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 235.913 tấn và nhập khẩu gạo Indica 

đạt tổng cộng 775.733 tấn), tăng khoảng 16,3% từ mức 869.985 tấn của cùng 

kỳ niên vụ 2020/2021. 

Về xuất khẩu, EU đã xuất khẩu tổng cộng 250.128 tấn gạo xay xát, tăng 

khoảng 10,8% so với 225.673 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. Trong đó, 

xuất khẩu gạo Japonica đạt 169.121 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng 

cộng 81.007 tấn. 
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II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

Giá chào gạo trắng và gạo đồ kết thúc tuần giảm nhẹ dù giá trong nước 

ổn định ở mức cao cũng như nhu cầu mua vào nguồn nguyên liệu để giao các 

đơn hàng đi Nhật và một số nước khác vẫn tiếp tục. Theo Hiệp hội Các nhà 

Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA), giá gạo trắng 5% tấm trong nước hiện đã 

tăng đến 25% kể từ thời điểm đầu năm 2022 do nhu cầu nhập khẩu hàng loạt 

của Iraq. Tính đến thời điểm hiện nay, Iraq đã nhập khẩu khoảng 200.000 tấn 

gạo Thái Lan và TREA kỳ vọng đến cuối năm 2022, nước này sẽ nhập thêm 

khoảng 200.000 tấn nữa. Sản lượng năm nay dự kiến thấp hơn do người 

trồng lúa cắt giảm lượng phân bón sử dụng do giá vật tư đầu vào tăng cao. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân buộc các thương nhân phải cân 

nhắc nhiều khi đưa ra các mức giá chào thấp hơn. Bên cạnh đó, động thái 

cấm xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ vào hôm 13/5/2022 cũng làm dấy lên lo ngại 

về khả năng nguồn cung lương thực toàn cầu sụt giảm. Trong khi đó, phân 

khúc Hom Mali tiếp tục một tuần vững giá khác do cung cấp hạn chế. Nhu cầu 

nhập khẩu gạo nếp ổn định của Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho mặt hàng nếp 

Thái Lan. 

Ấn Độ: 

Thị trường gạo non-basmati kết thúc tuần ngày 20/5 thấp hơn do đồng 

rupee giảm giá cũng như việc nước này tạm ngưng xuất khẩu lúa mì giúp tiến 

độ xếp mặt hàng gạo cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc tại các cảng dỡ 

hàng nước đến như Bờ Biển Ngà hiện vẫn chưa có tín hiệu lạc quan và mùa 

mưa sắp đến sẽ làm cho tình hình này càng thêm khó khăn tại cả cảng xếp và 
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cảng dỡ. Tương tự, giá chào phân khúc gạo basmati tuần qua giảm do nguồn 

cung cải thiện trong khi thị trường thiếu vắng nhu cầu nhập khẩu mới. 

Pakistan:  

Thị trường trong nước tiếp tục nóng lên do đồng rupee duy trì đà mất 

giá so với đồng dollar cũng như các thương nhân đang đẩy mạnh mua vào 

nguồn gạo nguyên liệu để giao các đơn hàng tàu đi châu Phi và Philippines. 

Giá chào gạo trắng các loại tuần qua chủ yếu tăng theo diễn biến của giá nội 

địa. Thị trường cũng không ghi nhận nhiều giao dịch mới do lo ngại tình hình 

trong nước, nhất là khi giá lúa mì tăng mạnh sau khi Ấn Độ ra lệnh dừng xuất 

khẩu mặt hàng này. Riêng phân khúc gạo basmati khá sôi động nhờ nhu cầu 

trong nước và Iran hỗ trợ.  

 Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, trong tháng 4/2022 nước này đã xuất 

khẩu 461.513 tấn gạo các loại, giảm 9,8% so với tháng 3/2022 và tăng 50% 

so với cùng kỳ 2021, bao gồm375.040 tấn gạo non-basmati và 86.473 tấn gạo 

basmati.  

Miến Điện:  

Tuần qua rất yên ắng do giá chào tiếp tục đà đi lên và thị trường ngoại 

hối bất ổn làm hạn chế các giao dịch mới. Nguồn điện sản xuất thiếu hụt, thu 

hoạch kết thúc và chi phí xay xát gia tăng là những nguyên nhân làm sụt giảm 

nguồn cung gạo hàng hóa xuất khẩu và giá chào theo đó cũng kết thúc tuần 

ngày 20/5 cao hơn. Bên cạnh đó, các thương nhân cũng lo ngại mùa mưa bắt 

đầu sẽ làm tiến độ xếp hàng chậm lại. 

 Theo Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF), nước này đã xuất khẩu 250.946 

tấn gạo các loại trong tháng 4/2022, tăng đến 103,43% so với cùng kỳ 2021 

và tăng 87,31% so với tháng 3/2022, bao gồm 144.034 tấn gạo và 106.912 

tấn gạo tấm. Các thị trường nhập khẩu chính trong tháng 4/2022 là 

Cameroon, Trung Quốc, Angola, Philippines, Bỉ, Tây Ban Nha và Ba Lan. 

Khối lượng gạo xuất khẩu qua đường biển là 244.826 tấn và 6.120 tấn được 

xuất qua hình thức mậu biên. Lũy kế xuất khẩu gạo bốn tháng đầu năm 2022 

đạt 914.145 tấn, tăng 51,23% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự báo mới 

nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự kiến tháng 5/2022, Miến Điện xuất 

khẩu khoảng 187.000 tấn gạo các loại.    

 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 20/05 Ngày 23/05 Ngày 24/05 Ngày 25/05 Ngày 26/05 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,69 6,65 6,65 6,69 6,74

Euro (USD/Euro) 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07
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Rupiah Indonesia (IDR) 14.668,44 14.626,22 14.640,01 14.621,55 14.606,49

Rupee Ấn Độ (INR) 77,81 77,51 77,52 77,59 77,68

Yen Nhật Bản (JPY) 127,85 127,81 126,56 127,33 127,23

Philippines Peso (PHP) 52,27 52,24 52,33 52,37 52,33

Pakistan Rupees (PKR) 200,06 201,03 201,09 200,57 202,61

Baht Thái Lan (THB) 34,40 34,15 34,08 34,34 34,24

Vietnamese Dong (VND) 23.179,28 23.223,25 23.315,81 23.197,97 23.336,70

(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 26/05/2022, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Hè Thu 2022 đã xuống 

giống được 1,295 triệu ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch 

xong khoảng 87 ngàn ha với năng suất 5,5 tấn/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 20.05 

đến 26.05.2022: 

(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 11.220 ha (tăng 2.070 ha so với kỳ 
trước, tăng 1.819 ha so với CKNT), diện tích đã phòng trừ trong kỳ 6.431 ha. 
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, 
Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng, An Giang ,… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.385 ha (giảm 1.837 ha so với 
kỳ trước, giảm 722 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 10 ha; diện tích  đã 
phòng trừ trong kỳ 42.750 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Yên bái, Bắc Giang, 
Hải phòng…Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Tâm Đồng, Kiên 
Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long… 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 9.918 ha (giảm 1.178 ha so với kỳ trước, 
tăng 4.956 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 55 ha; đã phòng trừ trong 
kỳ 2.625 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, 
Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, 
Đà Nẵng, Hậu Giang… 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 12.763 ha (tăng 7.083 ha so với kỳ 
trước, tăng 9.252 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 1.680 ha,  đã phòng 



_Bản tin 1354 (Từ Ngày 20/05/2022 Đến Ngày 26/05/2022)_ 

 Trang 10 
 

www.vietfood.org 

trừ trong kỳ 4.939 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Hà 
Nam…Bình Thuận, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, An Giang, Long An, Đồng Tháp, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang, Vĩnh Long 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.665 ha (tăng 1.047  ha so với 
kỳ trước, tăng 1.436 ha so với CKNT); diện tích nhiễm nặng là 5 ha, đã phòng 
trừ trong kỳ 1476 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, Điện Biên, Thanh Hóa, 
Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 1.959 ha (tăng 889 ha so với kỳ 
trước, tăng 301 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 5.663 ha. Phân bố chủ 
yếu tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà nội, Lai Châu, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu 
Giang, An Giang, Vĩnh Long.  

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 3.819 ha (giảm 2.950 ha so với kỳ trước, 
tăng 1.353 ha so với CKNT), nhiễm nặng 13 ha, diện tích đã phòng trừ trong 
kỳ 3.437 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Hưng Yên, Yên Bái, Hà Nội, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang… 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 37.488 ha (giảm 7.092 ha so với kỳ 
trước, giảm 26.639 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 1.596 ha; diện tích 
phòng trừ trong kỳ 43.354 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Hà Nam, Thái 
Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Tp.Hồ Chí 
Minh… 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 10.379 ha (giảm 3.336 ha so với kỳ 
trước, tăng 542 ha so với CKNT); nhiễm nặng 11 ha, đã phòng trừ trong kỳ 
13.171 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Tây Ninh, Tp Hồ 
Chí Minh… 

- Chuột: Diện tích nhiễm 4.800 ha (giảm 554 ha so với kỳ trước, tăng 
91 ha so với CKNT), diện tích hại nặng 36 ha; diện tích trừ chuột trong kỳ 
2.860 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuạn, Khánh Hòa, 
An Giang, Hậu Giang, Long an, Bạc Liêu, Sóc tRăng, Vĩnh Long… 

- Bọ trĩ: Diện tích nhiễm 1.500 ha (tăng 71 ha so với kỳ trước, tăng 124 
ha so với CKNT), Diện tích nhiễm nặng là 4 ha,  diện tích đã phòng trừ trong 
kỳ là 711 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Bình 
Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Long An, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh, 
Hậu Giang, Sóc Trăng, Tp.Hồ Chí Minh. 

- Hiện tượng lúa cỏ: Xuất hiện cục bộ tại Hà Nam, Ninh Bình với tỷ lệ 
hại nơi cao 10-20%, cục bộ 40-50%. Diện tích nhiễm 1.297 ha (cao hơn 128 
ha so với kỳ trước, cao hơn 1.254 ha so với CKNT), nặng 301 ha, mất trắng 
18,3 ha (Ninh Bình), phòng trừ 1.231 ha. 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 
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a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên những diện 

tích đã bị đạo ôn lá và các giống nhiễm, nhất là trên những diện tích lúa khi 

trỗ gặp điều kiện thời tiết có mưa, ẩm, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 tiếp tục vũ hóa 

rộ. Sâu non hại diện hẹp trên lúa muộn, diện xanh tốt. 

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 3 tiếp tục hại, hại nặng cục bộ 

trên các trà lúa giai đoạn chắc xanh – đỏ đuôi, giống nhiễm. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây bông bạc diện hẹp trên trà lúa trỗ 

muộn. 

Ngoài ra, bệnh khô vằn, lúa cỏ hại tăng; bệnh bạc lá-đốm sọc vi khuẩn, 

chuột, bệnh đen lép hạt… tiếp tục hại. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

- Chuột: Tiếp tục gây hại trên trà lúa Đông Xuân muộn giai  đoạn trỗ - 

chín tại các tỉnh phía Bắc khu vực (Thanh Hóa, Nghệ An,...). 

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa Đông Xuân chính 

vụ - muộn tại các tỉnh phía Bắc khu vực (Thanh Hóa, Nghệ An,...). 

- Các loại dịch hại khác như: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ,... phát sinh 

gây hại tăng trên mạ và lúa Hè Thu mới gieo tại các tỉnh trong vùng. 

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

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, sâu keo, bệnh đạo ôn 

lá... tiếp tục gây hại trên lúa Xuân Hè và lúa Hè Thu sớm giai đoạn mạ - đẻ 

nhánh - đứng cái, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Chuột tiếp tục gây 

hại rải rác lúa Xuân Hè, lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Ốc bươu vàng 

lây lan theo nguồn nước và gây hại lúa Xuân Hè (Bình Định) và lúa Hè Thu 

sớm giai đoạn xuống giống - mạ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, cục 

bộ hại nặng. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng phổ biến là rầy cám mới nở, vẫn còn xuất 

hiện rầy trưởng thành mang trứng với mật độ thấp, gây hại phổ biến ở mức 

nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng – trỗ.  

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông: Bệnh có thể tiếp tục gia tăng diện tích 

nhiễm giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, nhất là những ruộng gieo trồng giống 

nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm. 
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- Bệnh bạc lá vi khuẩn, lem lép hạt: Có khả năng phát sinh phát triển 

gây hại tăng do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết có xuất hiện mưa, dông và sử 

dụng phân bón không hợp lý. 

Ngoài ra cần chú ý: Ốc bươu vàng có khả năng gia tăng diện tích gây hại 

trên lúa mới xuống giống do thời tiết mưa nhiều, đặc biệt trên những chân ruộng 

thấp trũng, khó thoát nước mới gieo sạ; Chuột gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng 

trỗ - chín. 

 

II. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/05 - 26/05/2022, có 48 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 356.200 tấn gạo các loại trong đó, 37 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 Ming Yue 69 HCM 02/05/2022 6.200 Philippines 

2 Dolphin 15 HCM 03/05/2022 4.700 Philippines 

3 Hải Hà 388 HCM 03/05/2022 6.300 Philippines 

4 New Xa La Mỹ Thới 03/05/2022 4.100 Philippines 

5 Erietta HCM 04/05/2022 36.000 Châu Phi 

6 New Hope HCM 04/05/2022 10.500 Philippines 

7 Bangsaolong HCM 05/05/2022 7.200 Philippines 

8 Hoà Bình 45 HCM 05/05/2022 4.000 Philippines 

9 Guama HCM 06/05/2022 30.000 Cuba 

10 Tân Long 3 HCM 07/05/2022 4.700 Philippines 

11 Zircon HCM 08/05/2022 7.200 Philippines 

12 Hoàng Tuấn 88 Mỹ Thới 09/05/2022 4.800 Philippines 

13 Mekong Mỹ Thới 09/05/2022 4.100 Philippines 

14 Hải Phượng Glory HCM 12/05/2022 4.900 Philippines 

15 Hoà Bình 54 HCM 12/05/2022 4.900 Philippines 

16 Ocean 39 HCM 12/05/2022 6.800 Philippines 

17 Royal 16 HCM 12/05/2022 5.000 Philippines 

18 Hải Hà 58 HCM 13/05/2022 3.900 Philippines 

19 J-Phia Mỹ Thới 13/05/2022 1.300 Philippines 

20 TLC 01 HCM 13/05/2022 6.000 Philippines 

21 Nasico Eagle HCM 16/05/2022 6.300 Philippines 

22 Phúc Thuận 69 Mỹ Thới 16/05/2022 4.800 Philippines 

23 Vĩnh Phúc 168 HCM 16/05/2022 2.800 Philippines 

24 Ant Apolo HCM 17/05/2022 6.800 Philippines 

25 SGS Green HCM 17/05/2022 4.700 East Timor 
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26 Việt Hải Sun HCM 18/05/2022 6.500 Philippines 

27 Vinaship Gold HCM 18/05/2022 13.000 Philippines 

28 An Bình 18 HCM 20/05/2022 4.000 Philippines 

29 Hoàng Phương Mỹ Thới 20/05/2022 3.800 Philippines 

30 Kiến Hưng Mỹ Thới 20/05/2022 2.800 Philippines 

31 Quang Minh 6 Mỹ Thới 20/05/2022 4.100 Philippines 

32 Hoàng Dương Star HCM 21/05/2022 6.500 Philippines 

33 Giang Hải 09 HCM 22/05/2022 4.700 Philippines 

34 New Sun Green HCM 22/05/2022 5.000 Philippines 

35 Royal 18 HCM 22/05/2022 5.000 Philippines 

36 Đức Đạt 666 HCM 23/05/2022 5.000 Philippines 

37 New Sun Blue HCM 23/05/2022 12.000 Philippines 

38 Royal 88 HCM 23/05/2022 5.000 Philippines 

39 VSC Tritron HCM 23/05/2022 45.000 Châu Phi 

40 Mekong Star HCM 24/05/2022 2.800 Philippines 

41 Nam Phát Star HCM 24/05/2022 5.000 Philippines 

42 Phú An 368 Mỹ Thới 24/05/2022 4.700 Philippines 

43 Royal 27 HCM 24/05/2022 9.000 Hàn Quốc 

44 Hoàng Triều 69 HCM 25/05/2022 5.000 Philippines 

45 Nam Phát Star Mỹ Thới 25/05/2022 2.800 Philippines 

46 Viễn Đông 9 HCM 25/05/2022 6.000 Philippines 

47 MD Sun HCM 26/05/2022 6.500 Philippines 

48 Royal 45 Mỹ Thới 26/05/2022 4.000 Philippines 

Tổng  356.200   



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 

26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750 +100 5.650 -100 5.750 +25 5.725 +50 5.950 +275 
  

6.000 -100 6.000 5.804 

Lúa thường 5.450 - 5.450 -50 5.475 +25 5.500 +50 5.800 +350 5.550 - 5.650 -50 5.800 5.554 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.350 +100 6.650 -100 7.075 - 6.950 -300 6.200 +200 
  

7.000 -100 7.350 6.871 

Lúa thường 7.150 - 6.450 -100 6.600 +50 6.800 -325 6.050 +100 
  

6.650 -50 7.150 6.617 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 9.250 -100 9.000 - 9.025 -50 8.825 -175 8.850 -200 
  

9.000 - 9.250 8.992 

Lứt loại 2 8.350 - 8.450 -50 8.400 -75 8.350 -100 8.325 -25 8.250 - 8.350 -50 8.450 8.354 

Xát trắng loại 1 
  

9.750 - 
    

9.450 -100 
  

9.850 -150 9.850 9.683 

Xát trắng loại 2 
  

8.850 - 
    

8.750 -100 8.800 - 8.900 - 8.900 8.825 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.550 - 8.450 - 8.450 - 8.350 +100 8.150 -175 8.150 +200 8.600 - 8.600 8.386 

Tấm 2/3 
  

8.250 - 8.350 - 
  

8.025 - 
  

8.250 +50 8.350 8.219 

Tấm 3/4 8.050 +100 8.150 - 7.925 -50 
        

8.150 8.042 

Cám xát 8.550 - 8.600 +50 8.550 +75 8.700 +150 8.450 -125 7.650 - 8.900 +150 8.900 8.486 

Cám lau 8.550 - 8.600 +50 8.550 +75 8.700 +150 8.450 -125 7.650 - 8.900 +150 8.900 8.486 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.550 - 9.450 - 9.300 -50 8.950 - 9.200 - 9.200 - 9.000 - 9.550 9.236 

10% 
  

9.350 - 
    

8.950 - 
    

9.350 9.150 

15% 9.350 - 9.250 - 9.000 -50 
  

8.800 - 8.800 - 8.900 - 9.350 9.017 

20% 
  

9.150 - 
    

8.700 - 
    

9.150 8.925 

25% 9.150 - 9.050 - 8.700 -50 
  

8.600 - 8.400 - 8.800 +50 9.150 8.783 

 

*** 


