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BẢN TIN SỐ 1379 

  (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 
11 - 11 14 - 11 15 - 11 16 - 11 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 433 437 433 437 433 437 433 437 

 5% tấm 423 427 423 427 423 427 423 427 

 25% tấm 410 414 410 414 410 414 412 416 

 Hom Mali 92% 783 787 783 787 783 787 778 782 

 Gạo đồ 100% Stxd 434 438 434 438 434 438 434 438 

 A1 Super 391 395 391 395 391 395 396 400 

VIỆT NAM 5% tấm 428 432 428 432 433 437 433 437 

 25% tấm 413 417 413 417 413 417 413 417 

 Jasmine 523 527 523 527 523 527 523 527 

 100% tấm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ẤN ĐỘ 5% tấm 383 387 388 392 388 392 388 392 

 25% tấm 373 377 378 382 378 382 378 382 

 Gạo đồ 5% Stxd 378 382 373 377 373 377 373 377 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 410 414 410 414 410 414 420 424 

 25% tấm 383 387 383 387 383 387 396 400 

 100% tấm Stxd 396 400 396 400 396 400 396 400 

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

MỸ 4% tấm 701 705 701 705 701 705 701 705 

 15% tấm (Sacked) 691 695 691 695 691 695 691 695 

 Gạo đồ 4% tấm 765 769 765 769 765 769 765 769 

 Calrose 4%  1.636 1.640 1.636 1.640 1.636 1.640 1.636 1.640 

 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel:  +84.28 6298 3497 – 6298 3498 
Fax: +84.28 6298 3490 
Website: www.vietfood.org.vn Email: info@vietfood.org.vn 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Indonesia: 

*Mục tiêu thu mua gạo của chính phủ 

Ngày 17/11/2022 

(Nguồn Oryza.com) 

Bulog đang đặt mục tiêu mua 1,11 triệu tấn gạo từ vụ thu hoạch trong 

nước vào năm 2023, dẫn lời Giám đốc điều hành Bulog. 

Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội vào ngày 16 tháng 11 năm 

2022, quan chức này lưu ý rằng lượng gạo dự trữ của Bulog vào tháng 11 

năm 2022 ở mức khoảng 600.000 tấn. 

Một cách khác, Hạ viện (DPR) đã kêu gọi Cơ quan Lương thực Quốc 

gia (Bapanas) hoàn thành việc lắp đầy kho dự trữ gạo của chính phủ vì kho 

dự trữ của Bulog chỉ là 651.437 tấn, thấp hơn mức 1,3 triệu tấn cần thiết. 

Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng dự trữ gạo của chính phủ phải được 

tăng cường từ sản xuất trong nước chứ không phải từ nhập khẩu. 

Do đó, người đứng đầu Bulog lưu ý rằng cơ quan này đã đặt mục tiêu 

thu mua 1,11 triệu tấn gạo từ nông dân địa phương vào năm tới để có thể đáp 

ứng lượng dự trữ 1,3 triệu tấn của chính phủ. 

Iran: 

*Tình hình nhập khẩu Gạo 

Ngày 15/11/2022 

(Nguồn Oryza.com) 

Iran đã nhập khẩu hơn một triệu tấn gạo trong sáu tháng đầu năm theo 

lịch của Iran ở năm hiện tại (21 tháng 3 - 22 tháng 9 năm 2022). 

Trong tổng lượng nhập khẩu trong 6 tháng, Tổng Công ty Thương mại 

của Chính phủ nhập khẩu khoảng 20% trong tổng số 218.000 tấn. 

Hàn Quốc:  

*Mở đấu thầu gạo mới 

Ngày 16/11/2022 

(Nguồn Oryza.com) 

Theo một tuyên bố trên trang web của KAFTC, Tổng Công ty Thương 

mại Nông Thủy sản & Thực phẩm (KAFTC) của Hàn Quốc, họ đang tìm mua 

khoảng 63.672 tấn gạo trong phiên đấu thầu. Gạo được yêu cầu giao hàng từ 

ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. 

Chi tiết gói thầu như sau: 
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Đăng ký đấu thầu sẽ hết hiệu lực vào lúc 3:00 chiều vào ngày 23 tháng 

11 năm 2022. Cuộc đấu thầu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10:00 sáng 

đến 11:00 sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022. 

*Tình hình sản xuất gạo 

Ngày 15/11/2022 

(Nguồn Oryza.com) 

Sản lượng gạo của Hàn Quốc giảm do thời tiết xấu. 

Sản lượng gạo năm 2022 của Hàn Quốc đạt 3,764 triệu tấn, giảm 

khoảng 3% so với năm trước, số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc. 

Sản lượng gạo đã giảm từ năm 2016 đến năm 2020. Nhưng tăng 

khoảng 10,7% so với cùng kỳ trong năm 2021, nhưng lại giảm trong năm nay. 

Sự sụt giảm trong năm nay được cho là do diện tích trồng lúa giảm 

khoảng 0,7% so với cùng kỳ xuống còn 727.054 ha. Nhiệt độ thấp và lượng 

mưa cao cũng như tác động của cơn bão Hinnamnor đã ảnh hưởng đến trồng 

trọt. 

Châu Âu:  

*Tòa án châu Âu lên án quyết định của EC về các biện pháp tự vệ 

đối với gạo nhập khẩu 

Ngày 11/11/2022 

(Nguồn Oryza.com) 

Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) đã lên án quyết định của Ủy ban Châu 

Âu về việc áp dụng các biện pháp tự vệ đối với gạo nhập khẩu từ Campuchia 
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và Miến Điện, theo một thông cáo báo chí trên trang web chính thức của Liên 

minh Châu Âu. 

Tòa án ủng hộ Liên đoàn Các nhà kinh doanh Gạo Campuchia (CRF) 

bằng cách hủy bỏ quy định của EC áp dụng các biện pháp tự vệ đối với gạo 

nhập khẩu từ Campuchia và Miến Điện. 

Sau quyết định của EU áp đặt thuế quan như một biện pháp tự vệ để 

bảo vệ các nhà sản xuất gạo của EU, Campuchia đã đệ đơn kiện lên Tòa án 

Công lý Châu Âu chống lại quyết định của EU. 

Nhập khẩu gạo từ Campuchia và Miến Điện được hưởng mức thuế 0% 

theo chương trình thương mại “Everything But Arms - Mọi thứ trừ vũ khí” của 

EU, cho phép các nước kém phát triển nhất thế giới xuất khẩu hầu hết hàng 

hóa sang EU miễn thuế. 

Tòa án phán quyết rằng quyết định này là bất hợp pháp và EC đã mắc 

"lỗi rõ ràng" trong việc quyết định giá và đã không công bố đầy đủ thông tin về 

giá, là cơ sở để tính toán điều chỉnh giá.  

 

II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

Kết thúc tuần ngày 11/11 đặc biệt yên ắng với các diễn biến trên thị 

trường tiền tệ là nhân tố chi phối chính. Ngoài Philippines (gạo trắng) và Nam 

Phi, Yemen (gạo đồ) thì nguồn cung này cũng không ghi nhận nhiều nhu cầu 

nhập khẩu mới trong tuần qua. Giá chào gạo các loại nhận được sự hỗ trợ từ 

đồng baht Thái, tuy nhiên, áp lực thu hoạch cũng bắt đầu ảnh hưởng đến thị 

trường nội địa và người mua vẫn tiếp tục chờ đến thời điểm rộ vụ. 

Ấn Độ: 

Tiến độ thu hoạch tăng, đồng rupee mạnh, nhu cầu gạo non-basmati từ 

Tây Phi sôi động trở lại và đồn đãi về khả năng nhập khẩu gạo của Bulog, 

Indonesia trong tháng 12 tới là những diễn biến chính trên nguồn cung này 

trong tuần qua. Giá chào gạo trắng các loại tiếp tục đà tăng nhẹ, tuy nhiên 

hiện vẫn rất cạnh tranh so với các nước khác. Riêng phân khúc gạo basmati 

giá tương đối ổn định nhờ lúa thu hoạch về nhiều hơn dù nhu cầu nhập khẩu 

chuẩn bị cho lễ Ramadan đang tăng cao. 

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

01/11/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 34,26 triệu tấn, đã bao gồm 26,37 triệu 

tấn lúa quy gạo, tăng khoảng 20,68% so với thời điểm 01/10/2022 và giảm 

khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tồn kho ngũ cốc (bao 

gồm gạo, lúa mì và hạt thô) vào khoảng 55,57 triệu tấn, giảm khoảng 32% so 

với cùng kỳ 2021 và tăng khoảng 8% so với thời điểm 1/10/2022. Như vậy, 
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tồn kho gạo và ngũ cốc cả nước hiện vẫn lần lượt trên mức 10,25 triệu tấn 

quy định (gồm 8,25 triệu tấn dự trữ lưu thông và 2 triệu tấn dự trữ chiến lược) 

và 30,77 triệu tấn quy định (gồm 25,77 triệu tấn dự trữ lưu thông và 5 triệu tấn 

dự trữ chiến lược) tương ưng cho giai đoạn tháng 10-12/2022.  

Pakistan: 

Thiếu vắng nhu cầu nhập khẩu mới trên cả phân khúc gạo basmati và 

non-basmati do hầu hết người mua đang chờ đến thời điểm thu hoạch chính 

vụ - trễ hơn so với mọi năm. Riêng thị trường trong nước vẫn ổn định khi các 

thương nhân tiếp tục mua vào nguồn gạo nguyên liệu để hoàn tất các đơn 

hàng giao Philippines. Bên cạnh đó, tỷ giá ngoại hối bất ổn cũng gây bất lợi 

cho nguồn cung này do quy định mới của ngân hàng trung ương hiện không 

cho phép các thương nhân giữ trước hạn mức USD cho các giao dịch tương 

lai. 

Miến Điện: 

Thị trường tiền tệ biến động, thiếu điện sản xuất và thời gian thu hoạch 

rộ bắt đầu là những nhân tố chính chi phối nguồn cung này trong tuần qua. 

Tuy nhiên, các bên cũng ghi nhận một số tín hiệu lạc quan hơn trên thị trường 

tiền tệ so với những tuần trước đó. Dự kiến vụ thu hoạch sẽ kết thúc vào cuối 

tháng 12 tới. 

 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 11/11 Ngày 14/11 Ngày 15/11 Ngày 16/11 Ngày 17/11 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.11 7.07 7.05 7.09 7.16

Châu Âu (EUR/USD) 0.97 0.97 0.96 0.96 0.97

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 15490.26 15562.19 15535.93 15617.83 15718.62

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.63 4.60 4.54 4.54 4.55

Philippines Peso (PHP/USD) 57.22 57.22 57.24 57.39 57.49

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 80.57 81.01 80.94 81.45 81.72

Pakistan Rupees (PKR/USD) 221.49 221.57 221.54 222.02 222.48

Thái Lan Baht (THB/USD) 35.98 35.77 35.55 35.75 35.98

Việt Nam Đồng (VND/USD) 24862.66 24835.08 24807.16 24794.61 24875.30

Nhật Bản Yen (JPY/USD) 138.98 140.46 139.35 139.60 140.46

(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 17/11/2022, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL: vụ Thu Đông 2022 đã 

xuống giống được 703 ngàn ha, thu hoạch 422 ngàn ha với năng suất 55,87 

tạ/ha; vụ Mùa 2022 đã xuống giống được 268 ngàn ha; vụ Đông Xuân 2022-

2023 đã xuống giống được 453 ngàn ha/1,500 triệu tấn diện tích kế hoạch đạt 

30%. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 11.11 
đến 17.11.2022: 

(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 7.361 ha (giảm 3.917 ha so với kỳ 

trước, giảm 4.544 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 49 ha phòng trừ 

trong kỳ 4.237 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, 

Lâm Đồng, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Cà mau. 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 2.982 ha (tăng 1.265 ha so với kỳ 

trước, tăng 521 ha so với CKNT), diện tích đã phòng trừ trong kỳ 1.769 ha. Phân 

bố chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bạc Liêu, Trà Vinh, 

Đồng Nai, tây Ninh, Long An, Sóc Trăng.  

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 340 ha (tăng 76 ha so với kỳ trước, giảm 

446 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 149 ha. Phân bố chủ yếu tại các 

tỉnh:Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu.  

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 2.527 ha (tăng 175 ha so với kỳ 

trước, giảm 790 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 1.152 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, 

Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.986 ha (tăng 665 ha so với 

kỳ trước, tăng 111 ha so với CKNT, phòng trừ trong kỳ 1.050 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 5.863 ha (tăng 1.487 ha so với kỳ trước, 

tăng 188 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 2.719 ha. Phân bố chủ yếu ở các 

tỉnh: Bạc Liêu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng. 
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- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 3.062 ha (tăng 223 ha so với kỳ 

trước, giảm 1.576 ha so với CKNT, phòng trừ trong kỳ 1.544 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Bình Định, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Thuận, Bạc Liêu, Kiên 

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

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 624 ha (tăng 271 ha so với kỳ trước, 

giảm 218 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 192 ha. Phân bố chủ yếu ở 

các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí 

Minh, Sóc Trăng, Tây Ninh. 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 3.557 ha (tăng 205 ha so với kỳ 

trước, tăng 1.650 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 463 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, TP Hồ Chí Minh, 

Sóc Trăng. 

- Chuột: Diện tích nhiễm 5.337 ha (tăng 2.756 ha so với kỳ trước, 

tăng 2.297 ha so với CKNT), nhiễm nặng 20 ha,  phòng trừ trong kỳ 2.330 

ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hoà, Bạc Liêu, Sóc 

Trăng, Cà Mau, An Giang, Đồng Nai, Long An. 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm bệnh trên đồng ruộng đã 

được quản lý, tỷ lệ bệnh thấp dưới ngưỡng thống kê. 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

Các loại dịch hại tồn tại trên lúa chét, cỏ dại và tàn dư sau thu hoạch. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Các loại dịch hại tồn tại trên lúa chét, cỏ dại và tàn dư sau thu hoạch. 

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

- Khu vực Đồng bằng 

+ Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá,…gây hại phổ biến ở mức nhẹ - 

trung bình trên lúa Mùa giai đoạn đòng- trỗ. 

+ Sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn cổ 

bông,...phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ 

trên lúa Mùa ở giai đoạn  ngậm sữa- chắc xanh 

- Khu vực Tây Nguyên 

+Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ lá+cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem 

lép hạt,…phát sinh gây hại lúa Mùa và lúa Thu đông giai đoạn đòng trổ - chắc 

xanh. 

- Bọ trĩ, dòi đục nõn...hại nhẹ rải rác lúa Đông Xuân sớm giai đoạn mạ.  

- Ngoài ra, Chuột tiếp tục gây hại trên các trà lúa, co cụm vùng gò đồi 

nơi có mưa lũ; Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước 
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d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng phổ biến rầy tuổi 3-5, gây hại phổ biến ở 

mức nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đòng- trỗ chín. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa 

giai đoạn đẻ nhánh – đòng, trỗ; hại nặng cục bộ trên những ruộng gieo sạ 

dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm. 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Tiếp tục gây hại rải rác trên lúa Mùa tại tỉnh 

Đồng Nai. Cần khuyến cáo địa phương tăng cường công tác điều tra phát 

hiện; tiến hành phun trừ rầy tại những nơi có mật độ cao, nhổ bỏ và tiêu hủy 

những cây lúa có biểu hiện bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên đồng ruộng để hạn 

chế thấp nhất sự lây lan nguồn bệnh sang những diện tích mới. 

Thời gian tới mưa tiếp tục kéo dài và tập trung vào chiều tối sẽ là điều 

kiện cho các đối tượng bệnh hại lúa phát triển và lây lan gây hại. Cần thăm 

đồng thường xuyên, chú ý bệnh đạo ôn lá, bạc lá vi khuẩn gây hại trên trà lúa 

đẻ nhánh- trỗ; bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt gây hại trên lúa giai đoạn trỗ 

chín.  

Ngoài ra, cũng cần chú ý: Ốc bươu vàng gây sẽ gia tăng diện tích nhiễm 

trên lúa giai đoạn mạ- đầu đẻ nhánh, nhất là trên những ruộng trũng khó tiêu 

thoát nước; Chuột  gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng trỗ-chín.  

 

II. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/11 – 17/11/2022, có 12 tàu vào các cảng hàng với số lượng 

dự kiến 76.300 tấn gạo các loại tại cảng Hồ Chí Minh. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 VTB ACE HCM 05/10/2022 22.000 Bangladesh 

2 Unity HCM 08/10/2022 30.000 Cuba 

3 Drafldodger HCM 22/10/2022 55.000 Châu Phi 

4 Peristil HCM 22/10/2022 38.000 Châu Phi 

5 Erletta HCM 28/10/2022 46.000 Châu Phi 

6 BMS Cosmos HCM 06/11/2022 7.000 Malaysia 

7 Giang Hải 11 HCM 06/11/2022 5.600 Philippines 

8 Giang Hải HCM 07/11/2022 4.500 Philippines 

9 Hải Hà 388 HCM 07/11/2022 3.800 Philippines 

10 Hòa Bình 54 HCM 07/11/2022 4.800 Philippines 

11 Minh Huy 19 HCM 07/11/2022 4.700 Philippines 

12 Hoàng Triều 69 HCM 10/11/2022 5.000 Philippines 

13 Pacific Frieda HCM 12/11/2022 30.000 Châu Phi 
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14 Tân An Honesty HCM 15/11/2022 4.000 Philippines 

15 Ocean Bright HCM 17/11/2022 6.900 Philippines 

16 VTB ACE HCM 05/10/2022 22.000 Bangladesh 

17 Unity HCM 08/10/2022 30.000 Cuba 

Tổng  267.300   



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 

17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 6.650 +100 6.550 +300 6.550 +100 6.500 +50 6.525 +175 
  

6.900 - 6.900 6.613 

Lúa thường 6.350 -100 6.450 +300 6.450 +100 6.400 +50 6.375 +125 6.350 +100 6.550 -50 6.550 6.418 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 8.250 +100 6.650 - 8.000 +100 7.950 +50 6.775 +175 
  

7.900 - 8.250 7.588 

Lúa thường 7.950 -100 6.550 - 7.900 +100 7.550 +100 6.600 +100 
  

7.550 -50 7.950 7.350 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 9.350 -200 9.650 +100 9.650 - 9.650 +100 9.600 -150 
  

9.950 - 9.950 9.642 

Lứt loại 2 9.450 - 9.250 -200 9.275 -175 9.250 -175 9.450 +100 9.450 +50 9.200 -200 9.450 9.332 

Xát trắng loại 1 
  

10.450 +200 
    

10.450 - 10.400 +50 10.800 -50 10.800 10.525 

Xát trắng loại 2 
  

10.250 +100 
    

9.850 -400 9.900 -250 9.900 -200 10.250 9.975 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 9.550 +300 9.500 +350 9.050 - 8.900 -50 9.050 +100 9.050 - 9.400 -400 9.550 9.214 

Tấm 2/3 8.450 - 8.900 +350 8.950 - 
  

8.450 - 
  

8.900 -50 8.950 8.730 

Tấm 3/4 8.450 - 8.700 +400 8.650 -100 
        

8.700 8.600 

Cám xát 8.450 - 8.550 +200 8.450 -300 8.500 - 8.350 -350 8.500 -250 8.550 -250 8.550 8.479 

Cám lau 8.450 - 8.475 +200 8.450 -300 8.500 - 8.350 -350 8.500 -250 8.550 -250 8.550 8.468 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 10.050 -200 10.600 +200 10.200 -250 10.200 -50 10.500 - 10.200 -150 10.050 -200 10.600 10.257 

10% 
  

10.500 +200 
    

10.300 - 
    

10.500 10.400 

15% 9.850 -200 10.400 +200 9.900 -250 
  

10.000 - 9.950 -100 9.950 -150 10.400 10.008 

20% 
  

10.300 +200 
    

9.800 - 
    

10.300 10.050 

25% 9.650 -200 10.200 +200 9.600 +200 
  

9.700 - 9.700 -100 9.650 -200 10.200 9.750 

 

*** 


