
 

 

 

 
 

 

 

 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022 

BẢN TIN SỐ 1363 

  (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 22-07 25-07 26-07 27-07 28-07 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 407 - 411 408 - 412 410 - 414 408 - 412 408 - 412 

 5% tấm 397 - 401 398 - 402 400 - 404 398 - 402 398 - 402 

 25% tấm 389 - 393 389 - 393 391 - 395 389 - 393 389 - 393 

 Hom Mali 92% 838 - 837 833 - 837 833 - 837 833 - 837 833 - 837 

 Gạo đồ 100% Stxd 404 - 408 404 - 408 405 - 409 405 - 409 405 - 409 

 A1 Super 374 - 378 374 - 378 374 - 378 372 - 376 372 - 376 

VIỆT NAM 5% tấm 418 - 422 413 - 417 413 - 417 413 - 417 413 - 417 

 25% tấm 393 - 397 393 - 397 393 - 397 393 - 397 393 - 397 

 Jasmine 508 - 512 508 - 512 508 - 512 508 - 512 508 - 512 

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

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

PAKISTAN 5% tấm 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372 

 25% tấm 351 - 355 351 - 355 351 - 355 351 - 355 351 - 355 

 100% tấm Stxd 348 - 352 348 - 352 348 - 352 348 - 352 348 - 352 

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

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

 15% tấm (Sacked) 671 - 675 671 - 675 673 - 677 673 - 677 673 - 677 

 Gạo đồ 4% tấm 723 - 727 723 - 727 723 - 727 723 - 727 723 - 727 

 Calrose 4%  
1.457 – 
1.461 

1.457 – 
1.461 

1.458 – 
1.462 

1.458 – 
1.462 

1.458 – 
1.462 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Hàn Quốc: 

*Thông báo tổ chức đấu thầu: 

Ngày 22/7/2022 

(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 92.100 

tấn gạo non-glutinous. Các đơn vị trúng thầu sẽ giao hàng đến các cảng được 

chỉ định trong khoảng thời gian từ 28/02/2023 đến 30/04/2023.  

Thông tin chi tiết về các yêu cầu mua như sau: 

 
Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là 3:00 chiều (KST) ngày 03/08/2022. Buổi 

đấu thầu sẽ được tổ chức vào ngày 04/08/2022 trong khoảng thời gian từ 

10:00 sáng đến 11:00 sáng (giờ KST). 

Thông tin chi tiết có thể tìm tại:  

https://www.at.or.kr/article/apko363300/view.action?articleId=41886 

 

*Tình hình tiêu thụ gạo: 

Ngày 26/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo số liệu thống kê từ Hàn Quốc, khối lượng gạo tiêu thụ bình quân 

trên đầu người tại Hàn Quốc trong năm 2021 là 56,9 kg, giảm 17,3% so với 

mức 69,8 kg năm 2012 và giảm đến gần 50% so với thời điểm cách đây 30 
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năm. Thói quen ăn uống thay đổi của người Hàn là nguyên nhân chính đưa 

đến sự sụt giảm này. Theo đó, người dân có khuynh hướng tiêu thụ những 

bữa ăn ít năng lượng hơn hoặc dùng các thực phẩm chức năng thay thế cho 

gạo để duy trì vóc dáng cân đối. Khối lượng gạo tiêu thụ trong nước sụt giảm 

và do đó giá gạo cũng giảm mạnh theo khi giá gạo tại thời điểm 5/7/2022 ghi 

nhận mức thấp hơn đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bangladesh: 

*Xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm tăng sản lượng gạo: 

Ngày 22/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo tờ Financial Express, Viện nghiên cứu Lúa Bangladesh (BRRI) đã 

phát triển một kế hoạch chiến lược nhằm tăng sản lượng gạo và đảm bảo dự 

gạo vào năm 2041 sau khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. 

Kế hoạch này dựa trên một nghiên cứu có tiêu đề “Tăng gấp đôi năng 

suất lúa gạo ở Bangladesh: Cách thức để đạt được phát triển bền vững giai 

đoạn 2 (SDG-2) và tiến lên phía trước”. Nghiên cứu này phù hợp với tầm nhìn 

2041 của chính phủ khi xem xét dự báo tiêu dùng nội địa trong hai thập kỷ tới.  

Theo Tổng giám đốc BRRI, kế hoạch này nhằm giúp đất nước sản xuất 

đạt được thặng dư gạo vào năm 2041 và đạt được mục tiêu SDG-2. Ông 

cũng cho biết thêm rằng kế hoạch chủ yếu tập trung vào việc tăng sản lượng 

lúa trong các vụ Boro và Aman, sau khi xem xét thực trạng như diện tích canh 

tác ở nước này đang giảm khoảng 1% mỗi năm và biến đổi khi hậu cũng là 

mối đe dọa đối với ngành nông nghiệp. Trong vòng ba thập kỷ tới, dân số 

Bangladesh được dự báo sẽ tăng lên 210 triệu người từ 164,7 triệu người 

hiện tại. 

Hiện nay, Bangladesh sản xuất 36 triệu tấn gạo. Theo kế hoạch, BRRI 

đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 54,10 triệu tấn vào năm 2040 và lên 60,09 

triệu tấn vào năm 2050. BRRI cũng có kế hoạch phát triển các giống phụ 

năng suất cao cho vụ Boro và Aman. Mục tiêu của kế hoạch là sản xuất thặng 

dư 4,2 triệu tấn gạo vào năm 2030 và 6,5 triệu tấn vào năm 2050. 
 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 26/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của Bangladesh 

cho năm thị trường 2022/23 (tháng 5/tháng 4). Theo bảng cân đối, bên cạnh 

việc nâng dự báo về nhập khẩu gạo, cơ quan USDA đã hạ dự báo về diện 

tích thu hoạch, sản lượng gạo xay xát và tồn kho của Bangladesh so với dự 

báo chính thức trước đó. 

Về sản lượng gạo trong năm thị trường 2022/23, cơ quan USDA dự báo 

ở mức 35,65 triệu tấn, giảm so với ước tính 35,85 triệu tấn của năm trước đó. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm được cho là diện tích thu hoạch giảm từ 11,62 

triệu tấn của năm thị trường 2021/22 xuống còn 11,5 triệu tấn. 

Mưa lờn và lũ quét trong tháng 6/2022 đã gây thiệt hại đối với lúa vụ 

Aus ở các vùng phía Bắc và Đông Bắc của đất nước. Diện tích và sản lượng 

thu hoạch lúa vụ Aus năm 2022 được dự báo sẽ giảm xuống lần lượt là 

900.000 ha và 2,05 triệu tấn so với 1,12 triệu ha và 2,7 triệu tấn của năm 

trước.  
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Giá bán lẻ gạo thô đã tăng kể từ tháng 9/2021 và đạt mức cao kỷ lục 

vào tháng 7/2022 mặc dù thu hoạch lúa của hai vụ Aman (tháng 11 - 12/2021) 

và Boro (tháng 4 - tháng 5/2022) đều tốt. Vào tháng 7/2022, mức giá bán lẻ 

trung bình của gạo chất lượng thấp (gạo thô) đạt 52 TK (0,56USD)/kg, tăng 

khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. 

Về nhập khẩu gạo, cơ quan USDA dự báo nhập khẩu gạo của 

Bangladesh trong năm thị trường 2022/23 ở mức 600.000 tấn, giảm khoảng 

50% so với ước tính 1,3 triệu tấn của năm trước. 

Vào ngày 23/6/2022, chính phủ Bangladesh đã giảm thuế nhập khẩu 

gạo từ 62,5% xuống còn 25% để khuyến khich khu vực tư nhân nhập khẩu 

gạo. Thuế suất giảm có hiệu lực đến 31/10/2022. Ủy ban Doanh thu quốc gia 

đã ban hành lệnh cắt giảm thuế theo khuyến nghị của Bộ Lương thực như 

một phần trong nỗ lực bình ổn giá. Sau khi cắt giảm, chính phủ đã cấp giấy 

phép nhập khẩu cho khoảng 910.000 tấn gạo cho 329 nhà nhập khẩu tư 

nhân. Tuy nhiên, toàn bộ lượng gạo nói trên có thể không được nhập khẩu do 

đồng taka tắng so với đồng USD. 

Về tiêu thụ, cơ quan USDA dự báo lượng gạo tiêu thụ trong năm thị 

trường 2022/23 của Bangladesh ở mức 36,8 triệu tấn, tăng so với mức 36,5 

triệu tấn của năm trước đó. 

Lượng gạo dự trữ được dự báo ở mức 1,541 triệu tấn, giảm so với ước 

tính 2,1 triệu tấn của năm trước do chính phủ giảm thu mua lúa vụ Aman. 

Trung Quốc: 

*Tình hình thu hoạch lúa gạo: 

Ngày 22/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ đài truyền hình nhà nước CCTV 

cho biết tính đến ngày 20/7/2022 nông dân Trung Quốc đã thu hoạch 68,3% 

lúa vụ Sớm năm 2022 (gieo cấy từ tháng 3 đến tháng 7 và thu hoạch từ giữa 

tháng 7 đến đầu tháng 8). Cụ thể, thu hoạch ở tỉnh Vân Nam đã hoàn tất, hơn 

80% thu hoạch đã hoàn tất ở các tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc và Quảng Đông. 



_Bản tin 1363 (Từ Ngày 22/07/2022 Đến Ngày 28/07/2022)_ 

 Trang 6 
 

www.vietfood.org 

Các quan chức đang kỳ vọng sản lượng lúa vụ sớm sẽ duy trì ổn định trong 

năm nay. 

Bên cạnh đó, tờ Bloomberg cũng trích dẫn báo cáo của Trung tâm Khí 

tượng Quốc gia Trung quốc cho biết các vùng sản xuất lúa chính ở miền Nam 

nước này sẽ có thời tiết nóng và khô. Tuy thời tiết nắng nóng không thuận lợi 

cho cây trồng đang ở giai đoạn làm đồng vì có thể khiến cây lúa chín sớm, 

cũng như có thể làm cháy lúa tại một số khu vực chín muộn, nhưng nó lại tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch trên quy mô lớn các vụ lúa chín sớm. 

Nhật Bản: 

*Thông báo tổ chức đấu thầu: 

Ngày 25/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

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

(MAFF), nước này sẽ tổ chức đấu thầu mua 2.000 tấn gạo xay xát hạt dài 

non-glutinous của Thái Lan, thời gian giao hàng 04/10/2022. Buổi đấu thầu sẽ 

diễn ra vào ngày 29/07/2022 từ 1:15 đến 2:00 chiều (theo giờ Nhật Bản). 

Chi tiết thông tin đấu thầu tại: 

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

dex-81.pdf 

Malawi: 

*Dự báo từ FAO: 

Ngày 26/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng lúa 

năm 2022 của Malawi ở mức 138.000 tấn, giảm so với ước tính 147.000 tấn 

vào năm 2021. 

Sự sụt giảm này là do lượng mưa giảm trong giai đoạn trồng trọt từ 

tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 dẫn đến diện tích trồng giảm. Khả năng tiếp 

cận nguồn phân bón cũng như việc chậm bón phân kết hợp với sự xâm nhập 

của sâu bệnh (sâu bọ mùa thu) đã ảnh hưởng đến năng suất. 

Thu hoạch lúa vụ 2022 hoàn thành vào giữa tháng 7. 

FAO dự báo nhập khẩu ngũ cốc (bao gồm gạo) vào năm thị trường 

2022/23 sẽ ở mức trung bình và không thay đổi so với năm thị trường trước 

đó.  

https://www.fao.org/giews/countrybrief/country/MWI/pdf/MWI.pdf    
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Indonesia: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 28/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo bảng cân đối gạo mới nhất của Cơ quan USDA, cơ quan này đã 

điều chỉnh lại lượng gạo nhập khẩu trong năm thị trường 2021/22 của 

Indonesia xuống còn 500.000 tấn, giảm so với ước tính trước đó là 750.000 

tấn. Sản lượng được kỳ vọng tăng nhẹ do ít sâu bệnh và dịch hại dẫn đến 

năng suất được cải thiện. Nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 được 

điều chỉnh giảm xuống còn 500.000 tấn so với mức 650.000 tấn của kế hoạch 

trước đó. 

Mặc dù việc tiếp nhận nguồn phân bón được phân bổ có vấn đề, cơ 

quan USDA vẫn giữ nguyên diện tích và sản lượng các năm thị trường 

2021/22 và 2022/23. Nông dân đang vào giữa vụ thu hoạch thứ hai hàng 

năm, giữa tháng tám. Vụ thu hoạch thứ ba sẽ vào tháng 11. 

Tiêu thụ gạo bình quân đầu người tiếp tục có xu hướng thấp hơn do 

người tiêu dùng có thu nhập trung bình và trên trung bình tiếp tục đa dạng 

hóa nguồn thực phẩm ngoài gạo. 

Australia: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 28/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 
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Theo bảng cân đối gạo mới nhất của cơ quan USDA, lượng nước cung 

cấp tăng có thể hỗ trợ nông dân tăng sản lượng trong năm thị trường 2022/23 

lên 575.000 tấn, tăng 19% so với ước tính 485.000 tấn của năm trước đó. 

Xuất khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 được dự báo sẽ ở mức 

280.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng gạo 

nhập khẩu trong năm thị trường 2022/23 dự kiến khoảng 170.000 tấn, giảm 

24% so mức bình thường trước khi hạn hán. Ấn Độ và Thái Lan là những nhà 

cung cấp gạo lớn nhất của Australia. 

Philippines: 

*Tình hình dự trữ gạo: 

Ngày 28/7/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 

 
 

Theo dữ liệu tháng 6 do Cơ quan Thống kê Philippines công bố, lượng 

gạo dự trữ của Philippines tiếp tục giảm sút trong suốt thời gian giáp hạt kéo 

dài đến tháng 9. 

Tổng lượng tồn kho hiện tại ở mức 2,22 triệu tấn và thấp hơn 12% so 

với cùng kỳ năm ngoái.   

- Lượng gạo dự trữ trong dân giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái vào 

khoảng 1,049 triệu tấn. 

- Lượng gạo dự trữ thương mại giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái ở 

mức 995.000 tấn. 

- Lượng gạo dự trữ của NFA vào khoảng 175.000 tấn, giảm gần 1 nữa 

so với cùng kỳ năm trước và bằng mức thấp nhất kể từ năm 2018. 
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II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

Giá chào gạo trắng hạt dài tiếp tục giảm trong tuần kết thúc ngày 22/7 

do giá trong nước hạ nhiệt, thiếu vắng nhu cầu nhập khẩu mới từ châu Phi và 

đồng baht duy trì đà suy yếu so với USD. Giá gạo trắng 5% tấm hiện đã rớt 

mốc 400 USD/T/FOB và xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm 4/1/2022. Các 

thương nhân hiện tập trung hoàn tất những đơn hàng tồn đọng trong tháng 7 

và phải bước sang tháng 8/2022 mới bắt đầu giao các đơn hàng mới. Tuy giá 

chào gạo Thái đã giảm liên tục trong vài tuần qua, thị trường vẫn chưa ghi 

nhận nhiều nhu cầu mới từ khu vực châu Phi hạ Sahara như kỳ vọng. Riêng 

phân khúc gạo đồ khá yên ắng do đồng nội tệ các nước khu vực Tây Phi suy 

yếu so với USD, người mua trở nên nhạy cảm hơn với giá và họ có khuynh 

hướng chờ xem liệu nguồn cung giá rẻ Ấn Độ sẽ đáp ứng thị trường như thế 

nào. Bên cạnh đó, thu hoạch vụ mùa sớm hơn dự kiến cũng là một trong 

những nhân tố đang gây áp lực giảm giá lên thị trường nội địa. Tuy nhiên, do 

chi phí sản xuất đầu vào tăng cao và sản lượng thấp hơn dự kiến nên dự báo 

giá lúa gạo trong nước sẽ không thể giảm sâu, trừ khi đồng baht tiếp tục mất 

giá mạnh. Dự kiến nguồn cung này sẽ rộ vụ vào tháng 8/2022 và Iraq vẫn là 

nhân tố chính chi phối thị trường thương mại gạo Thái Lan trong thời gian tới.    

Ấn Độ:  

Tuần qua khá yên ắng do nhu cầu mới chậm lại, đặc biệt là khu vực Tây 

Phi khi đồng franc suy yếu so với USD cùng với tình trạng lạm phát và giá 

cước vận chuyển tăng cao làm hạn chế sức mua. Giá chào gạo trắng các loại 

và gạo đồ kết thúc tuần ngày 22/7 thấp hơn. Các thương nhân xuất khẩu gạo 

Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm nhu cầu mới và đồng rupee suy yếu so với 

USD cũng góp phần bù đắp cho tình trạng nguồn cung sụt giảm hiện nay. Bên 

cạnh đó, Trung Quốc vẫn hiện diện với nhu cầu nhập khẩu gạo tấm Ấn Độ số 

lượng lớn. Riêng phân khúc gạo basmati khá ảm đạm do cung cấp hạn chế 

và nhu cầu mới vắng mặt khi giá chào tăng cao.  

 Chính phủ Ấn Độ chính thức nâng Giá Hỗ trợ Tối thiểu (MSP) đối với vụ 

Kharif 2022 và khối lượng thu mua trong năm thị trường 2022/23 (10/2022 – 

9/2023) cũng dự kiến vượt mức kỷ lục 2021/22, +0,2%, đạt 61 triệu tấn.    

Pakistan:  

Kết thúc tuần ảm đạm do đồng rupee duy trì đà suy yếu so với USD. 

Chính trị bất ổn và thị trường tiền tệ biến động mạnh là hai nguyên nhân 

chính buộc các nhà xuất khẩu gạo nước này thận trọng hơn khi phần lớn tạm 

ngưng chào giá trong tuần vừa qua do lo sợ đồng rupee tiếp tục mất giá trong 
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khi phải đến giữa tháng 9/2022 nguồn cung này mới bước vào thu hoạch vụ 

chính. Giá chào gạo trắng 5% tấm kết thúc tuần ngày 22/7 giảm nhẹ trong khi 

giá gạo tấm trắng ổn định. Tương tự, phân khúc gạo basmati cũng không ghi 

nhận nhiều hoạt động trong tuần qua với giá chào kết thúc tuần không đổi. 

 Hiện nay, hầu hết các nước xuất khẩu gạo trong khu vực châu Á đều 

ghi nhận tình trạng đồng nội tệ suy yếu so với đồng USD sau khi Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ ba lần nâng lãi suất lên từ đầu năm 2022 đến nay và dự kiến 

vào khoảng cuối tháng 7/2022, FED sẽ tiếp tục nâng một đợt nữa. Riêng thị 

trường tiền tệ Pakistan đặc biệt biến động nhiều hơn so với các nguồn cung 

khác do nước này đang tìm kiếm các khoản vay bổ sung từ Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế (IMF) cũng như tình trạng bất ổn chính trị trong nước tiếp tục leo thang.     

 Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 403.917 tấn 

gạo các loại trong tháng 6/2022, bao gồm 59.955 tấn gạo basmati và 343.962 

tấn gạo non-basmati, tăng khoảng 27% so với tháng 6/2021 và giảm khoảng 

5% so với tháng 5/2022. Lũy kế xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2,68 

triệu tấn, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2021.  

Miến Điện:  

Tiếp tục đà yên ắng do thiếu vắng nhu cầu mới và thời tiết mưa nhiều 

làm ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cũng như giá chào gạo trắng các loại 

dù kết thúc tuần ngày 22/7 thấp hơn nhưng vẫn kém cạnh tranh so với các 

nước xuất khẩu gạo khác trong khu vực, đặc biệt trên hai phân khúc tiêu thụ 

lớn là châu Phi hạ Sahara hay Philippines. Bên cạnh đó, châu Âu vốn là nhân 

tố chính hỗ trợ cho nguồn cung này trong thời gian vừa qua, tuy nhiên hiện 

cũng đang chậm lại và có khuynh hướng chờ đến khi mùa mưa kết thúc, hoạt 

động xếp hàng tại cảng bình thường trở lại.  

 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 22/07 Ngày 25/07 Ngày 26/07 Ngày 27/07 Ngày 28/07 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,75 6,75 6,76 6,76 6,75

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

Rupiah Indonesia (IDR) 14.979,71 14.957,95 14.988,82 14.972,96 14.906,07

Rupee Ấn Độ (INR) 79,85 79,81 79,83 79,93 79,65

Yen Nhật Bản (JPY) 136,14 136,77 136,64 137,31 134,45

Philippines Peso (PHP) 56,12 55,84 55,45 55,59 55,84

Pakistan Rupees (PKR) 228,37 229,88 232,77 236,12 238,24

Baht Thái Lan (THB) 36,33 36,73 36,72 36,87 39,50
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Vietnamese Dong (VND) 23.352,50 23.371,16 23.464,59 23.472,58 23.369,99

(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 28/7/2022, 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 1,556 triệu ha/1,575 triệu ha diện tích kế hoạch đạt 97,55%, đã 

thu hoạch 633 ngàn ha với năng suất 58,5 tạ/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 22.07 
đến 28.07.2022: 

(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 10.436 ha (giảm 4.664 ha so với kỳ 

trước. giảm 5.803 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 78 ha; diện 

tích đã phòng trừ trong kỳ 10.095 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, Đắk Lắk,Đồng Tháp, Kiên Giang,  Sóc Trăng, Long A, Cần Thơ, 

Vĩnh long..  

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 6.734 ha (giảm 4.367 ha so với 

kỳ trước. giảm 4.104 ha so với CKNT) nhiễm nặng 37 ha, diện tích  đã phòng 

trừ trong kỳ 15.015 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, 

Khánh Hòa,Long An, Bạc Liêu,Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, 

Kiên Giang.  

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 3.793 ha (tăng 752 ha so với kỳ trước. 

giảm 1.043 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 15 ha; phòng trừ trong kỳ 

4.127 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, 

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

Bình Định, Bình Thuận, Quảng nam, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu 

Giang, An Giang, Đồng Nai. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 3.864 ha (giảm 1.141 ha so với kỳ 

trước. giảm 12.945ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 6.320 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Bình, Thừa Thiên 
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Huế, Bình Thuận, Gia Lai,Khánh Hòa, Đăc Lak,  Kiên Giang,Tây Ninh,  Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, An Giang,  Bà Rịa Vũng Tàu. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.402 ha (giảm 1.712 ha so với 

kỳ trước. tăng 433 ha so với CKNT), 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. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 13.417 ha (giảm 8.734 ha so với kỳ trước, 

giảm  5.815 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 16.433 ha. Phân bố chủ yếu ở 

các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Kiên Giang, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp…  

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 14.445 ha (tăng 226 ha so với kỳ 

trước, giảm 12.394 ha so với CKNT), nhiễm nặng  112 ha, phòng trừ trong kỳ 

18.924 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh:Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,  Quảng 

Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long. 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 7.899 ha (tăng 3.096 ha so với kỳ 

trước, giảm 4.821 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 286 ha; 

phòng trừ trong kỳ là 2.711 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh:Thanh Hóa, 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, …; 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 27.436 ha (giảm 10.446 ha so với kỳ 

trước, tăng 20.047 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 1.079 ha; 

đã phòng trừ trong kỳ 42.358 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 6.711 ha (tăng 1.000 ha so với kỳ trước, 

tăng 246 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 109 ha; diện tích 

phòng trừ trong kỳ 2.576 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,… 

- Bọ Trĩ:  Diện tích nhiễm 406 ha (tăng 176 ha so với kỳ trước, tăng 124 

ha so với CKNT), phòng  trừ trong kỳ 172 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Gia 

Lai, Đăc Lak, Đồng Nai, Bình Phước. 
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- Bệnh nghẹt rễ: Hại diện hẹp tỷ lệ phổ biến 3-5%, cao 10-20% số 

khóm (Hưng Yên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Nam). Diện tích nhiễm 199 ha 

(cao hơn 99 ha so với kỳ trước, thấp hơn 53 ha so với CKNT), phòng trừ 141 

ha. 

- Lúa cỏ: Hại diện hẹp tỷ lệ phổ biến RR-5%, cao 6-10%, cục bộ >20% 

(Thái Bình, Hà Nam). Diện tích nhiễm 134 ha (cao hơn 25,5 ha so với kỳ 

trước, cao hơn 57 ha so với CKNT), đã nhổ bỏ, tiêu hủy 2 ha. 
Bảng 1: Bảng tổng hợp kết quả giám định mẫu virus lùn sọc đen  

từ ngày 22-28/7/2022 

Stt Tỉnh 
Tổng số 

mẫu test 
Mẫu rầy 

Dương tính Địa điểm có mẫu 

dương tính 

Ngày 

test Mẫu rầy  % 

1 
Nam 
Định 

367 367 03 0,82 

Thị trấn Rạng Đông; 

Nghĩa Hùng, Nghĩa 

Hưng -  Nam Định 

22/7 

Tổng 367 367 03 0,82   

Ghi chú: 1/Đơn vị giám định: Trung tâm BVTV phía Bắc; 2/ Mẫu rầy: rầy lưng trắng 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

- Rầy nâu – rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 5 tiếp tục gây hại diện hẹp trên 

lúa mùa sớm. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. 

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

sớm. Trưởng thành lứa 4 vũ hóa và đẻ trứng. 

- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại tăng; 

bệnh đạo ôn lá hại tăng chủ yếu các tỉnh miền núi phía Bắc. Ốc bươu vàng, 

bệnh nghệt rễ… tiếp tục hại 

- Lúa cỏ tiếp tục gây hại trên những diện tích chưa được nhỏ bỏ, tiêu 

hủy 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh, phát triển và gia tăng mật 

độ trên lúa Hè Thu, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục phát triển và gây hại tăng trên lúa giai đoạn 

đẻ nhánh – đứng cái – làm đòng tại các tỉnh trong vùng, hại nặng cục bộ trên 

lúa muộn tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, đặc biệt trên những ruộng 

gieo cấy dày, bón thừa phân đạm,...; 
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- Chuột: Tiếp tục phát sinh, gây hại trên tăng trên những diện tích lúa 

gieo thẳng tại các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Binh, Thừa Thiên Huế,…; 

hại nặng cục bộ ở các khu ruộng gần gò bãi, mương máng và khu dân cư, 

trên trà lúa đứng cái – làm đòng, những vùng chưa thực hiện tốt công tác diệt 

chuột đầu vụ; 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý các đối tượng có khả năng gia tăng diện tích 

nhiễm như: sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, ốc bươu vàng,… 

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

- Rầy nâu+RLT, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại 

trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ - ngậm sữa - chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu 

đục thân 2 chấm phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu muộn giai đoạn đẻ nhánh - 

làm đòng. 

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - 

đứng cái - đòng ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa các tỉnh Tây Nguyên. 

Bệnh đạo ôn cổ lá + cổ bông gây hại cục bộ lúa trỗ - ngậm sữa. 

- Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh gây hại lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 

- Chuột: Hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng - trổ và lúa mùa giai 

đoạn xuống giống - mạ - đẻ nhánh. 

- Ốc bươu vàng: Gây hại rải rác trên lúa Mùa giai đoạn sạ - mạ. 

d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: trên đồng ruộng phổ biến rầy tuổi - 3 gây hại phổ biến ở mức 

nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng - trỗ.  Lưu ý: Cần theo dõi chặt chẽ 

diến biến của rầy trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý kịp thời, hiệu quả; 

- 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, giông; 

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 – 28/07/2022, có 47 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 253.750 tấn gạo các loại trong đó, 34 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

13 tàu cảng Mỹ Thới. 
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STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Graciela HCM 21/06/2022 30.000 Cuba 

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

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

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

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

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

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

8 Quang Minh 5 HCM 06/07/2022 4.000 Philippines 

9 ATN Apollo HCM 07/07/2022 6.600 Philippines 

10 TLC 01 HCM 07/07/2022 6.500 Philippines 

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

12 BMC Alpha HCM 12/07/2022 7.700 Philippines 

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

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

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

16 New Xa La Mỹ Thới 13/07/2022 4.100 Philippines 

17 Quang Minh 5 Mỹ Thới 13/07/2022 4.000 Philippines 

18 Sinrise 69 HCM 14/07/2022 6.500 Philippines 

19 Ocean 39 HCM 15/07/2022 6.700 Philippines 

20 Việt Hải Star Mỹ Thới 15/07/2022 4.100 Philippines 

21 Globe 06 HCM 16/07/2022 4.000 Philippines 

22 Quang Minh 3 Mỹ Thới 16/07/2022 4.100 Philippines 

23 Hải Âu Star HCM 17/07/2022 4.700 Philippines 

24 Oriental Sky HCM 17/07/2022 5.300 Philippines 

25 Phú An 369 HCM 17/07/2022 4.800 Philippines 

26 J Phia Mỹ Thới 18/07/2022 2.300 Philippines 

27 Kiến Hưng Mỹ Thới 18/07/2022 2.700 Philippines 

28 New Xa La Mỹ Thới 18/07/2022 4.100 Philippines 

29 Tân An 1 HCM 18/07/2022 6.500 Philippines 

30 Việt Hải Star Mỹ Thới 18/07/2022 4.000 Philippines 

31 Vinh 02 Mỹ Thới 18/07/2022 4.900 Malaysia 

32 Hải Đăng 168 HCM 19/07/2022 4.700 Philippines 

33 Minh Huy 19 HCM 20/07/2022 6.500 Philippines 

34 Quang Minh 29 HCM 20/07/2022 6.700 Philippines 

35 Tân An Honesty HCM 20/07/2022 4.000 Philippines 

36 Trường Lộc 16 HCM 20/07/2022 4.700 Philippines 

37 An Bình 18 HCM 22/07/2022 4.000 Philippines 
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38 An Hải Kelsey HCM 22/07/2022 4.000 Philippines 

39 J Bela Mỹ Thới 22/07/2022 1.350 Philippines 

40 Nam Hải Star Mỹ Thới 22/07/2022 2.700 Malaysia 

41 Phúc Thuận 69 HCM 22/07/2022 4.800 Philippines 

42 Hoà Bình 45 HCM 24/07/2022 4.800 Philippines 

43 Phú Đạt 268 Mỹ Thới 24/07/2022 3.200 Philippines 

44 Thái Bình 38 HCM 26/07/2022 4.000 Philippines 

45 Bangkasao HCM 27/07/2022 7.000 Philippines 

46 Phú An 369 HCM 27/07/2022 5.000 Philippines 

47 Quang Minh 6 HCM 27/07/2022 4.000 Philippines 

48 Quang Minh 9 HCM 27/07/2022 4.000 Philippines 

49 STC Athena HCM 27/07/2022 6.200 Philippines 

Tổng  331.750   



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 

28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.450 - 5.550 -100 5.425 -225 5.450 5.650 -200 5.500 -100 
  

5.700 -100 5.700 

Lúa thường 5.250 -100 5.350 -100 5.250 -300 5.250 5.550 -300 5.275 -275 5.550 - 5.600 - 5.600 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 6.850 - 6.550 -100 6.725 -75 6.750 6.750 - 5.750 -100 
  

6.700 -100 6.850 

Lúa thường 6.650 -100 6.350 -100 6.275 -75 6.350 6.350 - 5.500 -300 
  

6.600 - 6.650 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.350 -200 8.350 -300 8.275 +25 8.225 8.250 -25 8.225 -35 
  

8.400 - 8.400 

Lứt loại 2 8.150 -200 8.150 -200 8.150 -50 8.150 8.150 - 8.175 -25 8.250 - 8.100 -200 8.250 

Xát trắng loại 1 
  

8.750 -300 
     

8.625 - 
  

9.150 -50 9.150 

Xát trắng loại 2 
  

8.550 -100 
     

8.450 - 8.500 - 8.750 -50 8.750 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.150 -200 8.250 -200 8.150 -400 8.050 8.250 -200 8.050 - 8.050 - 8.600 +200 8.600 

Tấm 2/3 
  

8.050 -300 8.050 -300 
   

7.750 - 
  

8.000 -200 8.050 

Tấm 3/4 7.750 -100 7.950 -300 7.750 -275 
         

7.950 

Cám xát 8.050 -600 8.300 -600 8.050 -450 8.450 8.500 -50 8.100 -150 8.100 -150 8.400 -400 8.450 

Cám lau 8.050 -600 8.000 -500 8.050 -450 8.450 8.500 -50 8.100 -150 8.100 -150 8.400 -400 8.450 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 8.750 -100 9.050 -100 8.750 -100 8.450 8.850 -400 8.900 - 9.000 - 8.850 - 9.050 

10% 
  

8.950 -100 
     

8.650 - 
    

8.950 

15% 8.550 -100 8.850 -100 8.450 -100 
   

8.500 - 8.600 - 8.750 - 8.850 

20% 
  

8.750 -100 
     

8.400 - 
    

8.750 

25% 8.350 -100 8.650 -100 8.150 -100 
   

8.300 - 8.400 - 8.650 - 8.650 

 

*** 


