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BẢN TIN SỐ 1358 

  (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 17-06 20-06 21-06 22-06 23-06 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 433 - 437 432 - 436 428 - 432 423 - 427 418 - 422 

 5% tấm 423 - 427 422 - 426 418 - 422 413 - 417 408 - 412 

 25% tấm 418 - 422 417 - 421 410 - 414 406 - 410 401 - 405 

 Hom Mali 92% 848 - 852 843 - 847 843 - 847 838 - 842 838 - 842 

 Gạo đồ 100% Stxd 434 - 438 433 - 437 428 - 432 423 - 427 418 - 422 

 A1 Super 409 - 413 409 - 413 403 - 407 398 - 402 393 - 397 

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

 25% tấm 403 - 407 403 - 407 403 - 407 403 - 407 403 - 407 

 Jasmine 533 - 537 528 - 532 528 - 532 523 - 527 523 - 527 

 100% tấm 378 - 382 383 - 387 383 - 387 383 - 387 383 - 387 

ẤN ĐỘ 5% tấm 338 - 342 338 - 342 338 - 342 343 - 347 343 - 347 

 25% tấm 323 - 327 323 - 327 323 - 327 328 - 332 328 - 332 

 Gạo đồ 5% Stxd 353 - 357 358 - 362 358 - 362 363 - 367 363 - 367 

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

PAKISTAN 5% tấm 408 - 412 413 - 417 413 - 417 413 - 417 420 - 424 

 25% tấm 392 - 396 397 - 401 397 - 401 397 - 401 403 - 407 

 100% tấm Stxd 378 - 382 378 - 382 378 - 382 378 - 382 388 - 392 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 423 - 427 423 - 427 423 - 427 423 - 427 423 - 427 

MỸ 4% tấm 676 - 680 676 - 680 675 - 679 675 - 679 675 - 679 

 15% tấm (Sacked) 653 - 657 653 - 657 651 - 655 651 - 655 651 - 655 

 Gạo đồ 4% tấm 703 - 707 703 - 707 706 - 710 706 - 710 706 - 710 

 Calrose 4%  
1.422 – 
1.426 

1.422 – 
1.426 

1.442 – 
1.446 

1.442 – 
1.446 

1.442 – 
1.446 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Sri Lanka: 

*Tình hình cung ứng gạo: 

Ngày 17/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ Business Standard dẫn lời Thủ tướng Sri Lanka cho biết quốc gia 

này sẽ nhập 50.000 tấn gạo theo hạn mức tín dụng của Ấn Độ như một phần 

trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng bất thường của giá gạo. 

Quyết định này được đưa ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Chính phủ 

quyết định phân bổ vốn cho Tổng công ty Thương mại Nhà nước theo 

chương trình hỗ trợ vay vốn của nước này. 

Việc nhập khẩu dự kiến sẽ tránh được tình trạng thiếu gạo có thể xảy ra 

và kìm hãm sự tăng giá bất thường. 

Trước khi có lệnh cấm phân bón, Sri Lanka đã tự chủ được sản xuất 

gạo. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo và các loại cây trồng khác của nước này bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm 2021/22 do quyết định cấm phân bón hóa 

học của chính phủ vào tháng 4/2021. Quyết định này cũng dẫn đến tình trạng 

thiếu gạo và các nguồn cung lương thực khác trong nước. 

Vào tháng 3/2022, Ấn Độ đã mở hạn mức tín dụng 1 tỷ USD cho Sri 

Lanka để giúp nước này giải quyết tình trạng thiếu lương thực. 

*Các nhà xay xát gạo kêu gọi giải phóng gạo tồn kho theo giá 

Chính phủ quy định: 

Ngày 21/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Colombo Page, Chủ tịch của một công ty kinh doanh gạo hàng 

đầu và là Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xay xát gạo Sri Lanka kêu gọi tất cả các 

nhà sản xuất và xay xát gạo giải phóng lượng gạo tồn kho với mức giá quy 

định của Chính phủ. 

Ông cho biết công ty của ông sẽ bán tất cả các loại gạo theo giá của 

chính phủ phê duyệt từ đầu tuần này. Phát biểu trong một cuộc họp báo được 

tổ chức tại Colombo vào hôm thứ Bảy, ông cho biết bất chấp cuộc khủng 

hoảng nhiên liệu và giá bao bì tăng cao, công ty của ông đã quyết định bán 

gạo với giá được chính phủ phê duyệt. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm 

hiện tại, tám nhà máy xay xát lớn trữ từ 250.000 đến 300.000 tấn gạo và tổng 

số khoảng 500.000 tấn dự trữ trong kho của một số nống dân. Các kho dự trữ 

này sẽ đủ dùng trong ba tháng nếu được sử dụng một cách tiết kiệm. 
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*PMB giải phóng gạo ra thị trường từ tuần tới 

Ngày 21/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo News First, Ban Thị trường Lúa của Sri Lanka (PMB) sẽ chuyển 

đổi số lúa mà họ sở hữu thành gạo và tung ra thị trường từ tuần tới. Gạo sẽ 

được bán theo bao 5kg và 10kg, dưới thương hiệu PMB với mức giá thấp 

hơn mức giá được quy định. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp lưu ý rằng lô gạo đầu tiên khoảng 200.000 

bao sẽ được bán ở Colombo. “Các bước sẽ được thực hiện để phân phối gạo 

với thương hiệu PMB Rice thông qua Sathosa và các siêu thị khác trên khắp 

cả nước sau mùa vụ tới” theo lời Bộ trưởng. 

Bangladesh: 

*Các nhà máy sản xuất dầu cám gạo cắt giảm sản lượng: 

Ngày 20/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Daily Star, các nhà máy sản xuất dầu cám gạo ở Bangladesh đã 

cắt giảm sản lượng hoặc ngừng sản xuất sau khi chính phủ áp dụng lệnh cấm 

xuất khẩu dầu cám gạo vào tháng trước. 

Chủ sỡ hữu các nhà máy công nghiệp này cho biết dầu cám gạo không 

được tiêu thụ trong nước và họ sản xuất để xuất khẩu. Tuy nhiên, chính phủ 

đã cấm xuất khẩu do những thách thức từ cuộc chiến Ukraine - Nga đối với 

nhu cầu và nguồn cung toàn cầu. 

Các chủ nhà máy dầu cám gạo ở Bangladesh trao đổi với các phóng 

viên rằng lệnh cấm xuất khẩu đột ngột đã ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập 

của họ, cũng như đã tiêu tốn gần 150 crore Tk (khoảng 15,85 triệu USD) mỗi 

tháng. 

Cả nước có khoảng 17 nhà máy sản xuất dầu cám gạo, sản xuất 

khoảng 200.000 - 240.000 tấn dầu cám gạo thô hàng năm với trị giá xuất 

khẩu khoảng 200 - 300 triệu USD, chủ yếu sang Ấn Độ trước khi có lệnh cấm. 

Do lệnh cấm, hầu hết các nhà máy công nghiệp ngừng sản xuất dầu. 

*Lũ lụt gây thiệt hại với vụ lúa 

Ngày 23/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Reuters, một quan chức của Bộ Nông nghiệp Bangladesh, lũ lụt 

đã làm thiệt hại 75.000 ha ruộng lúa ở Bangladesh. “Sự tàn phá là rất lớn. 

Nhiều cây trồng có thể bị thiệt hại do các khu vực mới đang bị ngập lụt” theo 

quan chức này cho biết. 
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Mặc dù Bangladesh là nhà sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, nhưng 

nước này phải dựa vào nhập khẩu gạo để đối phó với tình trạng thiếu hụt do 

thiên tai gây ra. 

Trung Quốc: 

*Thực hiện giá mua tối thiểu với gạo Indica vụ sớm: 

Ngày 20/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Reuters, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lươc Quốc gia Trung 

Quốc cho biết họ sẽ thực hiện giá mua tối thiểu (MPP) đối với gạo Indica vụ 

sớm trước thời hạn. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra thời gian chính 

xác. Ngày dự kiến ban đầu để thực hiện MPP đối với gạo Indica vụ sớm là 

ngày 1 tháng 8. 

Vào tháng 2, Trung Quốc đã ban hành MPPs 2022 cho các giống lúa 

Indica. Chính phủ đã nâng các MPP từ năm trước như một phần trong nỗ lực 

tăng sản lượng. 

*Lũ lớn gây thiệt hại cây lương thực 

Ngày 20/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Business Standard, lũ lụt lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc đã 

phá hủy nhiều ha lúa và các loại cây trồng khác, dẫn đến những lo ngại về an 

ninh lương thực ở nước này. 

Từ ngày 01/05 đến 15/06/2022, lũ lụt đã xảy ra trên 117 con sông do 

mưa lớn ở lưu vực sông Châu Giang. Các nhà chức trách đã cảnh báo về 

những trận mưa nhiều hơn trong những ngày tới. 

Chính phủ đã kích hoạt các dịch vụ khẩn cấp ở các tỉnh trồng lúa chính 

là Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và tỉnh trồng lúa mì Quý Châu. 

Theo Bloomberg, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo lũ 

lụt năm nay sẽ “tương đối tệ hơn” và “cực đoan hơn” so với mức lịch sử. Mặt 

khác, các đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ cũng đang ảnh 

hưởng đến cây lương thực. 

Liên minh châu Âu: 

*Tình hình xuất nhập khẩu gạo: 

Ngày 22/6/2022 

(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 19/06/2022 của niên vụ 2021/22 (01/09/2021 - 

31/08/2022), EU đã nhập khẩu tổng cộng 1,19 triệu tấn gạo xay xát (trong đó, 

nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 270.763 tấn và nhập khẩu gạo Indica 

đạt tổng cộng 918.961 tấn), tăng khoảng 23% từ mức 967,953 tấn của cùng 

kỳ niên vụ 2020/2021. 

Về xuất khẩu, EU đã xuất khẩu tổng cộng 276.250 tấn gạo xay xát, tăng 

khoảng 9,8% so với 251.528 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. Trong đó, 

xuất khẩu gạo Japonica đạt 186.693 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng 

cộng 89.557 tấn. 
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Indonesia: 

*Lên kế hoạch xuất khẩu gạo: 

Ngày 23/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ Antara News dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia cho biết 

nước này đang có kế hoạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, Brunei 

Darussalam, và Saudi Arabia do sản lượng trong nước cao. 

Ông cho biết nhu cầu đối với gạo Indonesia từ ba nước kể trên là rất 

lớn như Trung Quốc tìm mua 2,4 triệu tấn gạo mỗi năm, Brunei Darussalam 

tìm mua 100.000 tấn mỗi năm, và Saudi Arabia tìm mua 1.500 tấn mỗi năm. 

Tuy nhiên, chính phủ đã quyết định chỉ xuất khẩu 100.000 tấn gạo và ưu tiên 

đảm bảo gạo dự trữ trong nước. Theo ông cả nước có hơn 7 triệu tấn gạo tồn 

kho. 

Ông cho biết thêm một số quốc gia đang tìm mua gạo từ Indonesia do 

các hạn chế xuất khẩu từ một số quốc gia xuất khẩu và Indonesia muốn tận 

dụng các cơ hội này. 

 

II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

 Ghi nhận tâm lý ảm đạm trong suốt tuần qua do nhiều nhân tố khác 

nhau chi phối. Trước hết, đồng baht Thái rớt xuống mức thấp nhất so với 

đồng dollar trong vòng 5 năm qua do lo ngại trước viễn cảnh chung của nền 

kinh tế thế giới cũng như quyết định duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục của 

ngân hàng trung ương Thái Lan. Nhu cầu mới từ khu vực Tây Phi tiếp tục 

vắng mặt trong khi Iraq dự kiến phải đến cuối tháng 7, đầu tháng 8 mới sôi 

động trở lại. Bên cạnh đó, thu hoạch vụ mùa diễn ra vào tháng 7 tới cũng góp 

phần gây áp lực giảm giá lên nguồn cung này. Giá chào gạo trắng các loại 

theo đó đều kết thúc tuần ngày 17/6 thấp hơn và một số thương nhân cho 

rằng khuynh hướng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tương tự, giá 

chào trên phân khúc gạo thơm tuần qua cũng giảm do đồng baht Thái suy 

yếu và thiếu vắng các nhu cầu nhập khẩu mới.    

Ấn Độ:  

Phân khúc gạo non-basmati nhìn chung không ghi nhận nhiều hoạt 

động trong tuần vừa qua do thị trường cước tàu biến động mạnh và các 

thương nhân cũng thận trọng hơn khi đưa ra các mức chào mới. Bên cạnh 

đó, tình trạng ùn tắc tại các cảng làm hàng vẫn chưa được cải thiện nhiều do 

khối nhân công đang tập trung xếp hoàn tất các đơn hàng lúa mì tồn đọng. 

Tình trạng tương tự tại các cảng dỡ hàng khu vực Tây Phi cũng góp phần làm 
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hạn chế các giao dịch mới. Thị trường gạo basmati kết thúc tuần ngày 17/6 

thấp hơn dù nhu cầu nhập khẩu từ Iran cũng như nhu cầu tiêu thụ nội địa đều 

khá sôi động, tuy nhiên giá chào vẫn giảm do tỷ giá giữa đồng dollar và rupee 

biến động mạnh.   

Pakistan: 

Kết thúc một tuần đầy biến động với thị trường ngoại hối là nhân tố 

chính chi phối nguồn cung này do đồng rupee tiếp tục xuống mức thấp nhất 

trong lịch sử vào hôm 17/6 vừa qua. Dù thị trường vẫn ghi nhận các nhu cầu 

mới từ Trung Quốc và Đông Phi, tuy nhiên, một số nhà nhập khẩu đã bắt đầu 

cân nhắc đến nguồn cung giá rẻ Ấn Độ như một lựa chọn thay thế khi giá 

chào gạo trắng Pakistan tuần qua tiếp tục nhích lên do nguồn gạo chất lượng 

cao vụ hiện tại rất hạn chế và các thương nhân chỉ tham gia chào bán với số 

lượng nhỏ. Bên cạnh đó, lo ngại thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu cho vụ mới 

sắp tới cũng góp phần ảnh hưởng đến tâm lý thị trường phần nào dù dự báo 

thời tiết trong nửa cuối tháng 6/2022 khá lạc quan. Riêng phân khúc gạo 

basmati tuần qua khá ổn định do cung cấp hạn chế trong khi nhu cầu trong và 

ngoài nước, cụ thể là châu Âu, Iran và Afghanistan, vẫn sôi động.    

 Vào hôm 16/6/2022, chính phủ Pakistan tiếp tục hạ ngân sách hỗ trợ đối 

với mặt hàng nhiên liệu, đẩy giá bán lẻ thị trường trong nước lên cao hơn. 

Đây là đợt cắt giảm thứ ba liên tiếp trong vòng 20 ngày qua của chính phủ 

nước này trong nỗ lực đảm bảo sự viện trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF).   

 Pakistan xuất khẩu 425.821 tấn gạo các loại trong tháng 5/2022, bao 

gồm 61.662 tấn gạo basmati và 364.159 tấn gạo non-basmati, nhiều hơn 2,4 

lần so với tháng 5/2021 và giảm khoảng 9% so với tháng 4/2022. Lũy kế xuất 

khẩu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 2,28 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ 2021.  

Miến Điện: 

Tiếp tục duy trì đà yên ắng của những tuần trước đó do cung cấp hạn 

chế, giá cước container cao và mùa mưa đến làm tiến độ xếp hàng tại cảng 

chậm lại. Giá chào gạo tấm trắng kết thúc tuần tăng trong khi giá chào gạo 

trắng các loại còn lại vẫn ổn định so với tuần trước đó và nguồn cung này 

hiện không còn là lựa chọn tối ưu của người mua trên thị trường thương mại 

gạo thế giới. 

 Theo Liên đoàn Gạo Miến Điện, nước này đã xuất khẩu 94.691 tấn gạo 

và 58.815 tấn gạo tấm trong tháng 5/2022, giảm lần lượt 34% và 45% so với 

tháng 4/2022. Lũy kế xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 1,07 triệu tấn gạo 

các loại, tăng 33,28% so với cùng kỳ năm 2021.  
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IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 17/06 Ngày 20/06 Ngày 21/06 Ngày 22/06 Ngày 23/06 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,72 6,69 6,69 6,70 6,70

Euro (USD/Euro) 1,05 1,05 1,05 1,06 1,05

Rupiah Indonesia (IDR) 14.844,49 14.822,59 14.826,75 14.834,78 14.855,33

Rupee Ấn Độ (INR) 78,02 77,92 78,10 78,25 78,15

Yen Nhật Bản (JPY) 135,17 135,01 136,26 136,03 134,69

Philippines Peso (PHP) 53,74 54,11 54,24 54,34 54,57

Pakistan Rupees (PKR) 208,97 209,83 212,14 211,57 207,73

Baht Thái Lan (THB) 35,27 35,34 35,34 35,35 54,57

Vietnamese Dong (VND) 23.214,04 23.116,44 23.129,91 23.251,48 23.298,88

(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 16/06/2022, 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 1,520 triệu ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch 

xong khoảng 307 ngàn ha với năng suất 6,2 tấn/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 17.06 

đến 23.06.2022: 

(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 23.904 ha (tăng 8.519 ha so với kỳ 

trước, giảm 9.619 ha so với CKNT), nhiễm nặng 74 ha, diện tích đã phòng trừ 

trong kỳ 7.065 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Bình 

Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, khánh Hòa, Gia Lai, Long An, Kiên Giang, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang. 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 2.596 ha (tăng 816 ha so với kỳ 

trước, tăng 364 ha so với CKNT), diện tích  đã phòng trừ trong kỳ 1.673 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, 

Vĩnh Long, Bạc liêu.  



_Bản tin 1358 (Từ Ngày 17/06/2022 Đến Ngày 23/06/2022)_ 

 Trang 9 
 

www.vietfood.org 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 323 ha (giảm 56 ha so với kỳ trước, tăng 

67  ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 269 ha. Phân bố chủ yếu tại các 

tỉnh: Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 6.258 ha (tăng 468 ha so với kỳ 

trước, giảm 6.864 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 2.926 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Cao Bằng. Quảng Bình, Kiên Giang, bạc Liêu, An Giang, 

Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An.  

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.800 ha (tăng 486 ha so với 

kỳ trước, tăng 468 ha so với CKNT); Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, Quảng Bình, Tây Ninh, Long An, Hậu Giang. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 6.938 ha (tăng 1.354 ha so với kỳ trước, 

giảm  1.146 ha so với CKNT), diện tích đã phòng trừ trong kỳ 3.323 ha. Phân bố 

chủ yếu ở các tỉnh: Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tây 

Ninh. 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 4.895 ha (tăng 1.649 ha so với kỳ 

trước, giảm 1.437 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 4.207 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long. 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 114 ha (giảm 56 ha so với kỳ trước, 

giảm 118 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 68 ha. Phân bố chủ 

yếu ở các tỉnh : Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh. 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 8.589 ha (tăng 1.598 ha so với kỳ 

trước, tăng 3.528 ha so với CKNT); nhiễm nặng 448 ha, đã phòng trừ trong kỳ 

5.157 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Phú Thọ, cao Bằng, Tuyên Quang, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, 

Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắc Lawk, Gia lai, Quảng nam, Sóc 

Trăng, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long, Bình Phước. 

- Chuột: Diện tích nhiễm 4.638 ha (giảm 1.277 ha so với kỳ trước, 

tăng 593ha so với CKNT), diện tích hại nặng 1 ha; diện tích trừ chuột trong 

kỳ 1.629 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Điện Biên, Vĩnh Phúc. Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Thuạn, Khánh Hòa, Quảng Nam, An 

Giang, Hậu Giang, Long an, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long…  

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

- Trên Mạ mùa: Bệnh đạo ôn lá, rầy nâu – rầy lưng trắng tiếp tục hại. 

- Lúa mùa sớm: Ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại tăng; chuột, rầy nâu 

– rầy lưng trắng,... tiếp tục hại. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 
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Các loại dịch hại như: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ,... 

tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên Mạ và Lúa Hè Thu mới gieo - đẻ nhánh tại 

các tỉnh trong vùng, mức độ gây hại phổ biến từ nhẹ đến trung bình, hại nặng 

cục bộ. 

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

- Rầy nâu và rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn... phát 

sinh gây hại lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh, mức độ hại phổ biến 

từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ; 

 - Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình  

lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; 

- Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá,... tiếp tục gây hại phổ biến ở mức 

nhẹ - trung bình trên lúa Hè Thu sớm giai đoạn đứng cái - đòng trỗ 

- Chuột: Hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn xuống giống - mạ; hại nhẹ 

rải rác lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. 

- Ốc bươu vàng: Phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn sạ - mạ. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng, rầy nâu phổ biến rầy trưởng thành mang 

trứng và rải rác có rầy cám nở, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên 

lúa giai đoạn đòng – trỗ. Các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Thu Đông- 

Mùa 2022 theo dõi sát diễn biến rầy vào đèn tại địa phương để xuống giống 

“né rầy” đạt hiệu quả cao. 

- Bệnh đạo ôn: 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. 

- Bệnh bạc lá vi khuẩn, đen 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: Chuột gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng trỗ - chín. Các 

địa phương cần áp dụng các biện pháp diệt chuột đồng loạt, trên diện rộng, sử 

dụng biện pháp bẫy cây trồng để diệt chuột chuột mang lại hiệu quả cao. 

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO:  

Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/06 đến 15/06/2022 

đạt 346.231 tấn, trị giá 170,863 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 

90,59% và về trị giá tăng 66,59%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 15/06/2022 

đạt 3,114 triệu tấn, trị giá 1,524 tỷ USD, so với cùng kỳ 2021 tăng 12,30% về 

số lượng và tăng 1,01% về trị giá. 
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III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/06 - 23/06/2022, có 48 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 354.050 tấn gạo các loại trong đó, 38 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

10 tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Quang Minh 9 Mỹ Thới 01/06/2022 4.000 Philippines 

2 Việt Hải Star Mỹ Thới 01/06/2022 4.100 Philippines 

3 Dolphin 15 HCM 02/06/2022 5.000 Philippines 

4 Mekong Mỹ Thới 02/06/2022 4.000 Philippines 

5 Royal 27 HCM 02/06/2022 9.000 Hàn Quốc 

6 Giang Hải 11 HCM 03/06/2022 4.800 Philippines 

7 Jbela Mỹ Thới 03/06/2022 1.350 Philippines 

8 Sea Dragon Mỹ Thới 03/06/2022 4.900 Philippines 

9 Trường Minh Fortune HCM 03/06/2022 35.000 Châu Phi 

10 Hoà Bình 45 HCM 04/06/2022 4.000 Philippines 

11 Ocean Bright HCM 04/06/2022 6.500 Philippines 

12 Fortune Ocean HCM 05/06/2022 6.000 Hàn Quốc 

13 Hải Phương Ocean HCM 05/06/2022 6.000 Philippines 

14 New Hope  HCM 06/06/2022 10.500 Philippines 

15 Oriental Sky HCM 06/06/2022 5.300 Philippines 

16 BMC Cosmo HCM 07/06/2022 7.500 Malaysia 

17 Long Tân 3 HCM 09/06/2022 4.700 Philippines 

18 Long Tân 99 HCM 09/06/2022 4.800 Philippines 

19 Quang Minh 6 Mỹ Thới 09/06/2022 4.100 Philippines 

20 Kiến Hưng Mỹ Thới 10/06/2022 2.700 Philippines 

21 Quang Minh 18 Mỹ Thới 10/06/2022 4.700 Philippines 

22 Đông Dương 09 Mỹ Thới 11/06/2022 4.700 Philippines 

23 TLC 01 HCM 11/06/2022 6.000 Philippines 

24 An Hải Ori HCM 13/06/2022 9.000 Philippines 

25 Hải Đăng 168 HCM 13/06/2022 4.700 Philippines 

26 Long Tân 99 HCM 13/06/2022 4.800 Philippines 

27 Royal 16 HCM 13/06/2022 5.000 Philippines 

28 Serenlty Ibthaj HCM 13/06/2022 15.000 LHQ 

29 Lucky Star HCM 15/06/2022 7.500 Philippines 

30 Ocean 39 HCM 15/06/2022 3.900 Philippines 

31 Panoceanis HCM 15/06/2022 50.000 Châu Phi 

32 Vinh 02 Mỹ Thới 16/06/2022 4.900 Philippines 

33 J Saphia Mỹ Thới 17/06/2022 2.300 Philippines 
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34 Phúc Thuận 69 HCM 17/06/2022 4.800 Philippines 

35 MP Star HCM 18/06/2022 3.900 Philippines 

36 Royal 18 HCM 18/06/2022 5.000 Philippines 

37 Sunrise 69 HCM 18/06/2022 6.500 Philippines 

38 Globe 06 HCM 19/06/2022 4.000 Philippines 

39 Hải Hà 58 HCM 19/06/2022 3.900 Philippines 

40 Fortune Ocean HCM 20/06/2022 6.000 Hàn Quốc 

41 Hoà Bình 54 HCM 20/06/2022 4.900 Philippines 

42 Phú An 369 HCM 20/06/2022 4.700 Philippines 

43 Graciela HCM 21/06/2022 30.000 Cuba 

44 An Bình 18 HCM 23/06/2022 4.000 Philippines 

45 Hoàng Dương Star HCM 23/06/2022 4.900 Philippines 

46 Thái Bình 38 HCM 23/06/2022 4.900 Philippines 

47 Trường Lộc 16 HCM 23/06/2022 4.900 Philippines 

48 Việt Hải Sun HCM 23/06/2022 4.900 Philippines 

Tổng  354.050   



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 

23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.850 - 5.750 +50 5.850 +100 5.850 +50 5.750 - 
  

6.000 - 6.000 5.842 

Lúa thường 5.650 - 5.450 -50 5.650 +100 5.625 +25 5.550 -50 5.550 - 5.700 -50 5.700 5.596 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.250 - 6.750 +50 7.200 +150 7.050 - 6.000 - 
  

7.000 - 7.250 6.875 

Lúa thường 7.150 - 6.450 -50 6.750 +100 6.850 - 5.800 - 
  

6.700 -50 7.150 6.617 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.850 -300 8.850 +50 8.875 +25 8.850 - 8.750 -100 
  

9.000 - 9.000 8.863 

Lứt loại 2 8.650 +200 8.350 -50 8.485 +60 8.425 +50 8.450 +50 8.250 - 8.430 -70 8.650 8.434 

Xát trắng loại 1 
  

9.450 -100 
    

9.325 -125 
  

9.600 -100 9.600 9.458 

Xát trắng loại 2 
  

8.750 - 
    

8.750 - 8.800 - 8.900 +50 8.900 8.800 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.750 +500 8.450 -100 8.450 -50 8.400 +150 8.450 +200 8.250 +100 8.600 - 8.750 8.479 

Tấm 2/3 
  

8.250 - 8.250 - 
  

8.250 +200 
  

8.250 - 8.250 8.250 

Tấm 3/4 8.050 - 8.150 - 7.975 - 
        

8.150 8.058 

Cám xát 8.850 - 8.850 - 8.750 +200 8.900 +50 8.850 - 8.250 +600 9.100 - 9.100 8.793 

Cám lau 8.850 - 8.700 -50 8.750 +200 8.900 +50 8.850 - 8.250 +600 9.100 - 9.100 8.771 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.250 -200 9.350 - 9.300 +150 9.150 +200 9.200 - 9.200 - 9.000 - 9.350 9.207 

10% 
  

9.250 - 
    

8.950 - 
    

9.250 9.100 

15% 9.050 -200 9.150 - 9.000 +150 
  

8.800 - 8.800 - 8.900 +50 9.150 8.950 

20% 
  

9.050 - 
    

8.700 - 
    

9.050 8.875 

25% 8.850 -200 8.950 - 8.700 +150 
  

8.600 - 8.400 - 8.800 +50 8.950 8.717 

 

*** 


