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  (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 08-07 11-07 12-07 13-07 14-07 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 424 - 428 424 - 428 419 - 423 417 - 421 417 - 421 

 5% tấm 414 - 418 414 - 418 409 - 413 407 - 411 407 - 411 

 25% tấm 403 - 407 403 - 407 401 - 405 399 - 403 399 - 403 

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

 Gạo đồ 100% Stxd 425 - 429 425 - 429 421 - 425 418 - 422 418 - 422 

 A1 Super 384 - 388 384 - 388 383 - 387 383 - 387 383 - 387 

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

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

 Jasmine 518 - 522 518 - 522 518 - 522 513 - 517 513 - 517 

 100% tấm 383 - 387 383 - 387 383 - 387 383 - 387 383 - 387 

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

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

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

 100% tấm Stxd 328 - 332 328 - 332 328 - 332 328 - 332 328 - 332 

PAKISTAN 5% tấm 388 - 392 388 - 392 388 - 392 388 - 392 388 - 392 

 25% tấm 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 

 100% tấm Stxd 366 - 370 366 - 370 366 - 370 366 - 370 358 - 362 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 423 - 427 423 - 427 423 - 427 418 - 422 418 - 422 

MỸ 4% tấm 658 - 662 658 - 662 686 - 690 686 - 690 686 - 690 

 15% tấm (Sacked) 656 - 660 656 - 660 668 - 672 668 - 672 668 - 672 

 Gạo đồ 4% tấm 716 - 720 716 - 720 711 - 715 711 - 715 711 - 715 

 Calrose 4%  
1.442 – 
1.446 

1.442 – 
1.446 

1.457 – 
1.461 

1.457 – 
1.461 

1.457 – 
1.461 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Trung Quốc: 

 Cập nhật dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

 Ngày 08/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
 Theo báo cáo mới nhất từ USDA, dự báo nhập khẩu gạo của Trung 

Quốc trong năm thị trường 2022/23 (7/2022-6/2023) vào khoảng 6 triệu tấn, 

cao hơn mức 5,6 triệu tấn của năm 2021/22, chủ yếu do nhu cầu của ngành 

thức ăn chăn nuôi tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đã nhập 

khẩu 2,9 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ 2021, trong đó mặt hàng gạo tấm 

trắng chiếm đến 1,6 triệu tấn. Hai nguồn cung gạo tấm trắng chính của Trung 

Quốc là Ấn Độ và Pakistan với khối lượng gạo nhập khẩu từ hai nguồn cung 

này trong 5 tháng đầu năm 2022 lần lượt tăng đến 148% và 125% so với 

cùng kỳ 2021.    

 Bên cạnh đó, khối lượng gạo xuất khẩu từ Trung Quốc cũng tăng so với 

năm ngoái. USDA dự báo xuất khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 đạt 

mức 2,4 triệu tấn, tăng so với mức 2,25 triệu tấn của năm 2021/22.  

 Tương tự, khối lượng gạo tiêu thụ nội địa trong năm thị trường 2022/23 

được USDA dự báo ở mức 156,6 triệu tấn, cao hơn mức 155,84 của năm 

trước đó do nhu cầu trong ngành thức ăn chăn nuôi tăng. USDA cũng thông 
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tin Chính phủ Trung Quốc đã tiếp tục đợt đấu giá bán ra tồn kho gạo cũ dở 

dang hồi tháng 5/2022 và sẽ kéo dài đến tháng 9/2022 với khối lượng gạo tồn 

kho cũ chào bán ra là hơn 25 triệu tấn, giá khởi điểm dự kiến thấp hơn so với 

mặt hàng bắp và chủ yếu nhắm đến thị trường thức ăn chăn nuôi.    

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

Name?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Beijing_China%20-

%20People%27s%20Republic%20of_CH2022-0074 

*Thu hoạch ngũ cốc vụ Hè 2022: 

Ngày 15/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ Global Times trích dẫn nguồn tin từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) 

cho biết, thu hoạch ngũ cốc vụ hè năm 2022 của Trung Quốc đạt 147,39 triệu 

tấn, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ Hè tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ. Mức 

tăng được cho là do giá thu mua lúa mì tối thiểu tăng nhằm ổn định diện tích 

trồng lúa mì vụ đông và mở rộng diện tích trồng lúa mì vụ xuân. Năng suất 

ngũ cốc vụ hè của quốc gia ước tính đạt 5,55 tấn/ha, tăng khoảng 0,6% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Tình hình an ninh lương thực của Trung Quốc tương đối mạnh và nước 

này có đủ khả năng, sự tự tin và điều kiện để đối phó với những cú sốc bên 

ngoài và duy trì “vựa lúa của Trung Quốc” ổn định, một nguồn tin chính thức 

của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết. 

*Lo ngại sóng nhiệt tại miền Nam Trung Quốc ảnh hưởng đến 

nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu: 

Ngày 15/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Bloomberg, một đợt nắng nóng gay gắt ở miền Nam Trung Quốc 

đang đe dọa mùa màng và gia tăng sức ép cho lưới điện địa phương. 

Thủ đô của Trung Quốc và thành phố tài chính Thượng Hải đã ban bố 

báo động đỏ vào ngày 13 tháng này vì nhiệt độ được dự báo lên tới 40 độ C. 

Các thành phố ở Tứ Xuyên và các cường quốc kinh tế như Giang Tô và Chiết 

Giang cũng đưa ra cảnh báo đỏ do nhiệt độ tăng cao. 

Các nhà chức trách lưu ý rằng đợt nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài đến 

cuối tuần và nhiệt độ sẽ lên tới 42 độ C. Các ảnh hưởng của đợt nắng nóng 

được cho là sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và thu hoạch của lúa vụ sớm. 

Sản lượng dự kiến sẽ giảm đáng kể. 

Mặt khác, các ảnh hưởng của đợt nắng nóng dự kiến sẽ làm tăng mức 

tiêu thụ điện và các nhà chức trách lo ngại rằng nhu cầu điện tăng cao, kéo 
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dài có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn than, gây ra sự khó khăn trong sản xuất 

điện và Trung Quốc có thể phải phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu. Các nhà 

phân tích đang kỳ vọng rằng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ngày càng tăng của 

Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy giá nhiên liệu và dẫn đến sự suy giảm nguồn 

cung toàn cầu. 

Nhật Bản:  

*Công bố kết quả đấu thầu: 

Ngày 08/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo thông báo trên trang web của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản 

(MAFF), Nhật Bản đã mua 7.200 tấn gạo xay xát hạt dài non-glutinous từ Thái 

Lan tại buổi đấu thầu diễn ra vào ngày 08/07/2022 (theo giờ Nhật Bản). 

Đây là kết quả đấu thầu thông thường đầu tiên do Nhật phát hành trong 

năm Tài chính 2022/23 (tháng 4/tháng 5)  

Chi tiết thông tin đấu thầu tại: 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_marice/attach/pdf/inde

x-79.pdf 

*Mở thầu nhập khẩu gạo theo cơ chế CP TPP SBS 

 Ngày 13/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản 

(MAFF), nước này đang tìm kiếm nguồn cung cho khối lượng 1.080 tấn gạo 

thông qua đợt thầu Mua và bán đồng thời (Simultaneous Buy-Sell) thứ hai 

của năm tài chính 2022/23 (4/2022-3/2023). Thầu sẽ diễn ra từ 11:00 sáng 

đến 12:00 trưa ngày 26/7/2022, giờ địa phương. Chi tiết thầu theo đường link:   

https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-

79.pdf 

Italia: 

*Hạn hán gây thiệt hại sản lượng nông nghiệp: 

Ngày 14/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Forbes, Ý đang hứng chịu đợt hạn hán lịch sử, đe dọa 30% sản 

lượng nông nghiệp của các quốc gia, bao gồm cả lúa gạo. Bộ trưởng Nông 

nghiệp của quốc gia cho biết từ năm 1991-2020 so với 1921-1950, nguồn 

nước của Ý đã giảm 40% do lượng mưa giảm và nhiệt độ cao hơn. 

Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa gạo ở thung lũng 

sông Po của Ý. Po là con sông dài nhất của Ý và cung cấp nước cho 30% 

sản lượng nông nghiệp của Ý. 
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Tuần trước, khi mực nước sông Po đạt mức thấp nhất trong 70 năm, 

tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và các quan chức cho biết xu hướng này 

có khả năng tệ hơn. 
 

II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

 Kết thúc một tuần lẫn lộn khi đồng baht Thái tiếp tục xuống mức thấp 

nhất trong vòng 6 năm qua so với đồng USD, nhu cầu mới vắng mặt trong khi 

thị trường nội địa sôi động do các thương nhân mua vào nguồn nguyên liệu 

giao các hợp đồng đã ký kết. Lo ngại đối với triển vọng nền kinh tế thế giới 

cũng như số ca mắc mới Covid-19 tại Thái Lan gia tăng là hai nguyên nhân 

chính khiến nhiều nhà đầu tư rút khỏi thị trường ngoại hối. Một số tín hiệu lạc 

quan từ Iraq cũng được ghi nhận trở lại sau vài tuần vắng mặt trong khi các 

thị trường nhập khẩu khác tiếp tục bị cạnh tranh bởi nguồn cung giá rẻ Ấn Độ. 

Giá chào gạo trắng và gạo đồ các loại kết thúc tuần không đổi trong khi giá 

chào gạo Hom Mali tăng do cung cấp hạn chế, chi phí bảo quản hàng tồn kho 

và phải đến quý 4/2022 nguồn cung này mới bước vào vụ thu hoạch.     

Ấn Độ:  

Tương tự tuần trước đó khi thị trường chủ yếu ghi nhận hoạt động thu 

mua gạo nguyên liệu để hoàn tất đơn hàng xuất khẩu của các thương nhân 

cũng như đồng rupee vào hôm 5/7 vừa qua tiếp tục xuống mức thấp nhất so 

với đồng USD trong khi giá cước vẫn duy trì ở mức cao. Giá chào gạo trắng 

các loại và gạo đồ kết thúc tuần thấp hơn. Thị trường tiền tệ dù biến động 

nhiều nhưng gần như không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo. Riêng 

phân khúc gạo basmati vẫn ổn định như những tuần trước đó, giá chào kết 

thúc tuần tăng nhẹ.   

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

01/7/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 47,22 triệu tấn, đã bao gồm 23,15 triệu 

tấn lúa quy gạo, lần lượt giảm khoảng 5% so với thời điểm 01/6/2022 và 4% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Pakistan:  

Thị trường tuần qua khá yên ắng trước thềm lễ Eid al-Adha. Đồng nội tệ 

biến động mạnh, chi phí nhiên liệu và năng lượng tăng cùng với mùa mưa bắt 

đầu là những nguyên nhân làm hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo nước này. 

Dù thời tiết mưa nhiều là tín hiệu tốt đối với vụ mùa và người trồng lúa, tuy 

nhiên lại ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển hàng hóa trong nước. Các 

thương nhân vẫn nhận được sự quan tâm từ các khách hàng nhập khẩu, tuy 

nhiên, gần như không có giao dịch mới nào được ghi nhận do giá chào kém 
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cạnh tranh so với nguồn cung giá rẻ Ấn Độ. Giá chào gạo trắng 5% tấm kết 

thúc tuần ngày 08/7 cao hơn theo diễn biến của giá nội địa – tăng do nhu cầu 

mua vào nguồn nguyên liệu để giao các hợp đồng đã ký trước đó. Phân khúc 

gạo basmati khá ổn định nhờ nhu cầu từ Trung Đông và châu Âu hỗ trợ.  

Miến Điện:  

Tiếp tục một tuần yên ắng khác do thiếu vắng nhu cầu mới và giá chào 

kém cạnh tranh. Thị trường tiền tệ vẫn bất ổn, giá chào kết thúc tuần ngày 

08/7 thấp hơn, riêng giá chào gạo đồ tăng do cung cấp hạn chế do nguồn 

điện sản xuất chập chờn và phải đến quý 4/2022 nước này mới vào vụ thu 

hoạch.   

Campuchia:  

Xuất khẩu 2,06 triệu tấn lúa gạo các loại trong 6 tháng đầu năm 2022, 

tăng khoảng 4,41% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khối lượng lúa xuất khẩu 

từ tháng 1-6/2022 đạt 1,73 triệu tấn và gạo xay xát các loại là 327 ngàn tấn, 

lần lượt tăng 2,38% và 16,67% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ trọng các loại 

gạo như sau: gạo thơm chiếm 63,35%, gạo trắng 34,72% và gạo đồ là 1,93%. 

Trung Quốc tiếp tục là khách hàng nhập khẩu lớn nhất của nguồn cung này 

trong 6 tháng đầu năm 2022 với khoảng 168 ngàn tấn, theo sau là EU với 

khoảng 99 ngàn tấn, các nước Đông Nam Á với khoảng 29 ngàn tấn. Theo 

Bộ Nông Lâm Thủy sản Campuchia, hoạt động xuất khẩu gạo nước này đang 

bị hạn chế bởi những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm chặt chẽ từ các 

nước nhập khẩu, tình hình biên mậu đóng cửa kéo dài do dịch bệnh trong khi 

năng lực kho chứa trong nước lại không đáp ứng được yêu cầu tồn trữ.     

 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 08/07 Ngày 11/07 Ngày 12/07 Ngày 13/07 Ngày 14/07 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,69 6,72 6,72 6,72 6,76

Euro (USD/Euro) 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00

Rupiah Indonesia (IDR) 14.973,93 15.015,99 14.968,48 15.016,41 15.032,71

Rupee Ấn Độ (INR) 79,26 79,47 79,46 79,69 79,93

Yen Nhật Bản (JPY) 136,19 137,31 136,69 137,36 138,91

Philippines Peso (PHP) 55,82 56,03 56,36 56,29 56,33

Pakistan Rupees (PKR) 207,63 207,46 207,50 209,85 209,56

Baht Thái Lan (THB) 35,87 36,24 36,20 36,17 36,60

Vietnamese Dong (VND) 23.332,01 23.440,13 23.461,48 23.381,44 23.317,12

(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 14/7/2022, 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 1,493 triệu ha/1,575 triệu ha diện tích kế hoạch đạt 94,79%, đã 

thu hoạch 495 ngàn ha với năng suất 58,5 tạ/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 08.07 
đến 14.07.2022: 

(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 21.704 ha (giảm 1.010 ha so với kỳ 

trước. giảm 3.503 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 240 ha; 

diện tích đã phòng trừ trong kỳ 9.025 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Điện 

Biên, Lào Cai, Lai Châu… Quảng Trị, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, 

khánh Hòa, Gia Lai, Đac Lak,Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, 

Tây Ninh, Đồng Nai.  

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 8.358 ha (tăng 2.802 ha so với kỳ 

trước. tăng 5.516 ha so với CKNT). diện tích  đã phòng trừ trong kỳ 4.286 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Long An, Bạc Liêu, Vĩnh 

Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang.  

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 4.387 ha (tăng 2236 ha so với kỳ trước. 

giảm 6.593 ha so với CKNT), nhiễm nặng 1 ha đã phòng trừ trong kỳ 788 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng ngãi, 

Bình Định, Bình Thuận, Quảng Nam, Long An, Kiên Giang, Sóc trăng, Vĩnh 

Long, Hậu Giang. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 8.527 ha (giảm 2.752 ha so với kỳ 

trước. giảm 18.126 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 3.138 ha. Phân 

bố chủ yếu tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Bình, Thừa 

Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Định, Kiên Giang, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 3.319 ha (tăng 1.307 ha so với 

kỳ trước. tăng 322 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 994 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Ninh, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Bình, Bình 

Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lăk, Sóc Trăng,  Bạc Liêu, Long An, Vĩnh 

Long, Hậu Giang. 
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- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 13.705 ha (tăng 3.101 ha so với kỳ trước. 

giảm 604 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 5.057 ha. Phân bố chủ yếu ở 

các tỉnh: Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu,  Kiên Giang, Tây Ninh,… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 15.323 ha (tăng 8.258 ha so với kỳ 

trước, tăng 7.270 ha so với CKNT), nhiễm nặng 1 ha, đã phòng trừ trong kỳ 

7.772 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, An Giang, 

Hậu Giang.  

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 2.462 ha (tăng 977 ha so với kỳ trước. 

tăng 224 ha so với CKNT), nhiễm nặng 12 ha diện tích phòng trừ trong kỳ 554 

ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Nghệ An,  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Quảng Nam, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hậu giang, Sóc Trăng, Tây 

Ninh, Bình phước. 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 26.694 ha (tăng 17.611 ha so với kỳ 

trước. giảm 12.107 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 1.467 ha; 

đã phòng trừ trong kỳ 23.268 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Nam Định, 

Thái Bình, Hà Nam… Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đac 

Lak Gia lai, Quảng Nam, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bạc Liêu, 

Hậu Giang, Bình Phước. 

- Chuột: Diện tích nhiễm 6.064 ha (giảm 97 ha so với kỳ trước, tăng 

538 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 14 ha; diện tích phòng 

trừ trong kỳ 1.920 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Điện Biên, Phú Thọ, Bắc 

Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng Phú Yên, 

Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Long An.  

- Bọ Trĩ:  Diện tích nhiễm 355 ha (giảm 599 ha so với kỳ trước, giảm 

380 ha so với CKNT), đã phòng  trừ trong kỳ 189 ha. Phân bố chủ yếu ở các 

tỉnh: Quảng Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăc Lak, Quảng Nam, Sóc Trăng, Đồng 

Nai, Bình Phước. 

- Bảng tổng hợp kết quả giám định mẫu virus lùn sọc đen từ ngày 

08-14/7/2022. 

STT Tỉnh 
Tổng số mẫu 

test 
Mẫu 
rầy 

Dương tính Địa điểm có 
mẫu dương 

tính 

Ngày 
test Mẫu 

rầy  
% 

1 Hải Phòng 245 245 0 0  08/7 

2 Thái Bình 19 19 0 0  08/7 
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3 Nam Định 223 218 05 2,24 
Giao Thiện – 
Giao Thủy – 
Nam Định 

12/7 

4 Bắc Ninh 64 64 0 0  
08/7; 
12/7 

Tổng 551 546 05 2,24   

Ghi chú: 

- Đơn vị giám định: Trung tâm BVTV phía Bắc; Rầy: rầy lưng trắng 
2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

- Ốc bươu vàng, chuột, sâu cuốn lá nhỏ,  rầy nâu – rầy lưng trắng, sâu 

đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn lá hại tăng, bệnh nghẹt rễ… tiếp tục hại. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ: 

- Chuột: Tiếp tục phát sinh, gây hại trên tăng trên các trà lúa, hại nặng 

trên lúa trà sớm đứng cái làm đòng. 

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa trà sớm, hại nặng 

trên những chân ruộng gieo cấy dày, bón thừa đạm. 

- Ốc bươu vàng: Tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà muộn mới gieo 

cấy, hại nặng trên các chân ruộng gần ao hồ, kênh rạch. 

- Sâu đục thân lúa, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh, gây hại xu 

hướng tăng trên lúa Hè Thu. 

- Các loại dịch hại khác như: sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ,… tiếp tục phát sinh 

gây hại tại các tỉnh trong vùng, mức độ nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ một 

số vùng. 

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

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh 

khô vằn, bệnh đen lép hạt… hại tăng trên lúa Hè thu giai đoạn trỗ bông – 

chín; 

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh- 

đòng trỗ ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây nguyên. 

- Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh gây hạilúa Hè Thu muộn, vụ Mùa giai đoạn 

mạ. 

- Chuột hại cục bộ trân lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh- đồng trỗ và lúa 

mùa giai đoạn xuống giống- mạ. 

- Ốc bươu vàng: gây hại cục bộ lúa Hè Thu sạ muộnvùng trũng thấp, 

lúa mùa. 
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d) Các tỉnh Nam Bộ: 

- Rầy nâu: rầy tuổi 4-5 tiếp tục phát triển, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - 

trung bình trên lúa giai đoạn đòng -  trỗ;  

- Bệnh đạo ôn: bệnh có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên lúa giai 

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

dày, bón thừa phân đạm. 

- Bệnh bạc lá, lem lép hạt: có khả năng tiếp tục phát sinh phát triển gây 

hại do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết có xuất hiện mưa, dông. 

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. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/07 – 14/07/2022, có 17 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 121.700 tấn gạo các loại trong đó, 14 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

03 tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Graciela HCM 21/06/2022 30.000 Cuba 

2 J Bela Mỹ Thới 25/06/2022 1.300 Philippines 

3 Nam Phát Star Mỹ Thới 25/06/2022 2.700 Philippines 

4 Samural Indad II Mỹ Thới 25/06/2022 1.500 Philippines 

5 Seagon 9999 Mỹ Thới 25/06/2022 4.900 Philippines 

6 Van Bonita HCM 28/06/2022 48.000 Châu Phi 

7 Hải Hà 388 HCM 01/07/2022 3.800 Philippines 

8 Giang Hải 11 HCM 05/07/2022 4.800 Philippines 

9 Globe Pegasus HCM 05/07/2022 36.000 Châu Phi 

10 Hải Hà 58 HCM 05/07/2022 3.800 Philippines 

11 Việt Hải Star Mỹ Thới 05/07/2022 4.100 Philippines 

12 ATN Apollo HCM 07/07/2022 6.600 Philippines 

13 TLC 01 HCM 07/07/2022 6.500 Philippines 

14 Trường An 5 HCM 07/07/2022 6.600 Philippines 

15 BMC Alpha HCM 12/07/2022 7.700 Philippines 

16 Hoà Bình 09 HCM 12/07/2022 6.400 Philippines 

17 Hoà Bình 45 HCM 12/07/2022 4.000 Philippines 

18 Oriental Sky HCM 12/07/2022 5.300 Philippines 

19 Đông Dương 09 HCM 13/07/2022 5.000 Philippines 

20 New Xa La Mỹ Thới 13/07/2022 4.100 Philippines 
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21 Quang Minh 5 Mỹ Thới 13/07/2022 4.000 Philippines 

22 Tân An 1 HCM 13/07/2022 6.500 Philippines 

23 Sinrise 69 HCM 14/07/2022 6.500 Philippines 

Tổng  210.100   



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 

14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750 -100 5.650 -100 5.750 -100 5.750 -100 5.750 -50 
  

6.000 - 6.000 5.775 

Lúa thường 5.650 - 5.450 - 5.650 - 5.650 - 5.650 - 5.550 - 5.700 - 5.700 5.614 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.150 -100 6.650 -100 7.100 -100 7.050 -50 6.000 -100 
  

7.000 - 7.150 6.825 

Lúa thường 7.150 - 6.450 - 6.750 - 6.750 - 5.900 - 
  

6.700 - 7.150 6.617 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.650 -400 8.750 -100 8.600 -225 8.600 -200 8.625 -125 
  

9.000 - 9.000 8.704 

Lứt loại 2 8.550 - 8.400 - 8.400 -25 8.350 -50 8.375 -75 8.250 - 8.450 - 8.550 8.396 

Xát trắng loại 1 
  

9.300 -150 
    

9.175 -125 
  

9.500 - 9.500 9.325 

Xát trắng loại 2 
  

8.700 -50 
    

8.750 - 8.800 - 8.850 +50 8.850 8.775 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.750 - 8.650 +100 8.550 - 8.400 - 8.450 - 8.250 - 8.700 -100 8.750 8.536 

Tấm 2/3 
  

8.450 +200 8.350 - 
  

8.150 - 
  

8.350 -50 8.450 8.325 

Tấm 3/4 8.050 - 8.350 +200 8.025 - 
        

8.350 8.142 

Cám xát 9.050 +100 9.100 +100 9.050 - 9.000 -100 9.050 - 8.950 +700 9.250 - 9.250 9.064 

Cám lau 9.050 +100 8.600 - 9.050 - 9.000 -100 9.050 - 8.950 +700 9.250 - 9.250 8.993 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.050 -100 9.250 -50 8.950 -50 9.150 - 9.200 - 9.200 - 9.000 - 9.250 9.114 

10% 
  

9.150 -50 
    

8.950 - 
    

9.150 9.050 

15% 8.850 -100 9.050 -50 8.650 -50 
  

8.800 - 8.800 - 8.950 +50 9.050 8.850 

20% 
  

8.950 -50 
    

8.700 - 
    

8.950 8.825 

25% 8.650 -100 8.850 -50 8.350 -50 
  

8.600 - 8.400 - 8.900 +50 8.900 8.625 

 

*** 


