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ĐIỂM TIN
 Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan
tăng, Ấn Độ và Việt Nam
giảm
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sản lượng lúa gạo năm 2022
là 57,5 triệu tấn lúa
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 Ấn Độ sẽ tập trung xuất khẩu
sang Bangladesh trong thời
gian tới khi quốc gia này
thực hiện chính sách giảm
thuế nhập khẩu gạo tạm thời
 Diện tích gieo trồng lúa mùa
mưa tại Campuchia đã đạt
2,6 triệu ha, tăng 1,9% so với
cùng kỳ năm ngoái
 Trung Quốc thành công thử
nghiệm loại giống lúa thu
hoạch sau 60 ngày với năng
suất 9,8 tấn/ha
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng, Ấn Độ và Việt Nam
giảm.
Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 394 USD/tấn, tăng 6
USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đối với gạo
Thái Lan vẫn ở mức thấp. [1]
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 354 USD/tấn, giảm 2
USD/tấn so với tuần trước. Nhu cầu thị trường đang rất thấp do giá
cước vận chuyển đang có xu hướng tăng cao khiến người mua trì
hoãn ký kết hợp đồng. [1]
Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 385 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn
so với tuần trước. Thương nhân do dự ký kết hợp đồng mới do không
chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn về logistics trong bối cảnh dịch
bệnh diễn biến phức tạp. [1]
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MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ
Indonesia đã đưa ra mục tiêu sản lượng lúa gạo
cho năm 2022. Nước này kỳ vọng sẽ đạt được
57,5 triệu tấn lúa, cao hơn so với mức dự kiến của
năm 2021 là 55,8 triệu tấn. [2]
Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết gần đây
họ đã gặp vấn đề với việc xuất khẩu gạo sang Việt
Nam khi đối tác này không lấy hàng như dự kiến
với lý do bệnh dịch ảnh hưởng logistics cũng như
nguồn cung nội địa trong vụ thu hoạch đang rất
cao. Trước bối cảnh đó, nhiều thương nhân Ấn
Độ đã quyết định giảm giá lô hàng từ 100-180
USD/tấn để tránh phải đóng thêm các mức phí
lưu kho ở cảng cũng như tránh việc tranh cãi kéo
dài với đối tác Việt Nam. Ngoài ra, các thương
nhân Ấn Độ cho biết trong thời gian tới họ có thể
sẽ không hướng tới thị trường Việt Nam nữa mà
thay vào đó là tập trung vào thị trường
Bangladesh, đặc biệt khi quốc gia này giảm thuế
nhập khẩu gạo tạm thời từ 25% xuống còn 15%
để tăng cường nhập khẩu, góp phần giảm giá nội
địa đang tăng cao trong bối cảnh Covid-19. [4]

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Campuchia, tính đến tuần thứ 3 của tháng
8/2021, diện tích gieo trồng lúa mùa mưa tại nước
này đã đạt 2,6 triệu ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ
năm ngoái. Điều này đã vượt dự tính của Bộ khi
trước đó dự báo diện tích sẽ giảm khoảng 5,3%.
Ước tính năng suất dự kiến đạt được trong vụ này
khoảng 4,2 tấn/ha. [5]
Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc và
Viện Nghiên cứu Lúa Quốc gia Trung Quốc đã đạt
được thành tựu lớn khi thử nghiệm thành công
giống lúa chỉ mất 60 ngày gieo trồng. Đây được
xem là một bước đột phá quan trọng, bởi chu kỳ
sinh trưởng của lúa trong môi trường thông
thường là hơn 120 ngày, nay đã được rút ngắn
một nửa. Điều này cho phép cung cấp một cách
tiếp cận công nghệ mới để tăng tốc việc nhân
giống cây trồng. Đặc biệt, năng suất của giống lúa
trong thử nghiệm này cũng đạt mức rất cao là 9,8
tấn/ha. [6]
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ĐIỂM TIN
Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

 Giá lúa Jasmine và IR50404
giảm, còn OM6976 tăng

 Do phải thực hiện phương
án “3 tại chỗ” nhiều doanh
nghiệp lúa gạo không đáp
ứng được do chi phí cao
dẫn tới ngừng sản xuất
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 Bộ Giao thông Vận tải tạo
điều kiện thúc đẩy thương
mại nông sản bằng vận tải
đường thủy tại ĐBSCL

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.075
đồng/kg, giảm 25 đồng/kg so với tuần trước. [1]

 Doanh nghiệp gặp khó
khăn trong bốc xếp hàng
hóa tại cảng do thiếu nhân
công

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.663
đồng/kg, tăng 13 đồng/kg so với tuần trước. [1]

 Bộ Nông nghiệp và PTNT
khuyến nghị người dân chủ
động giảm lượng giống, sử
dụng phân bón tiết kiệm,
qua đó giúp đảm bảo năng
suất và giảm giá thành,
nhằm ứng phó với tình hình
giá vật tư nông nghiệp tăng
cao trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19 phức tạp

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.429
đồng/kg, giảm 136 đồng/kg so với tuần trước. [1]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC
Theo Cục Trồng trọt, tính đến nay, lúa Hè thu đã thu hoạch là 820.000
ha; năng suất đạt 56,7 tạ/ha; sản lượng 4.645 nghìn tấn. Diện tích lúa
Hè thu còn lại chưa thu hoạch là 690.000 ha đang ở giai đoạn trổ đòng
và chín, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ước cả vụ 1,510 triệu
ha, năng suất 56,7 tạ/ha, sản lượng 8,6 triệu tấn. Tuy nhiên, các Sở
NN&PTNT địa phương cho biết lượng doanh nghiệp vào thu mua lúa
đã giảm 50% so với cùng kỳ vụ Hè thu năm trước do ảnh hưởng của
dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện đang cố gắng phối hợp với
các Bộ ngành nhằm thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản. [2]
Thời gian qua việc áp dụng giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố
phía Nam đã gây nhiều khó khăn trong chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ,
chế biến và xuất khẩu lúa gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, do phải thực
hiện phương án “3 tại chỗ” nhiều đơn vị doanh nghiệp lúa gạo không
đáp ứng được do chi phí cao, dẫn tới ngừng sản xuất. Hàng loạt chi
phí về phòng chống dịch, vận chuyển...phát sinh trong khi hàng không
xuất khẩu được cũng khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ lỗ
ngành càng cao. [3]
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Bộ Giao thông Vận tải khẳng định vận tải đường
thủy là loại hình có ưu điểm tối ưu và hiệu quả
tại ĐBSCL đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh.
Chính vì vậy, tất cả các tuyến vận tải thủy đều
được coi là “luồng xanh”, tức là được phép hoạt
động bình thường và tuân theo quy định phòng
chống dịch của ngành y tế đối với đội ngũ thuyền
viên. Về vướng mắc theo phản ánh của ngành
nông nghiệp, việc quản lý và cho phép các
phương tiện ghe thuyền nhỏ đi trong kênh rạch,
tuyến thủy lợi nội đồng thuộc về thẩm quyền của
địa phương. Bộ đã yêu cầu Sở Giao thông vận
tải khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thống
nhất phương án, có giải pháp tạo điều kiện cho
người dân được ra đồng lao động, vận chuyển
máy gặt vào địa phương để thu hoạch cũng như
cho phép ghe, thuyền dân sinh, thuyền gia dụng
được lưu thông vào các tuyến kênh, mương, hệ
thống thủy lợi nội đồng để thu gom lúa gạo, kết
nối với các tuyến đường thủy, không để gián
đoạn khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ. [4]
Một số doanh nghiệp cho biết mặc dù doanh
nghiệp có thể khắc phục việc thu mua được lúa
gạo trong dân, đáp ứng cho các đơn hàng xuất
khẩu nhưng vì yêu cầu giãn cách xã hội, đội ngũ
công nhân tại các cảng cũng giảm đi, khó có thể
bốc xếp hàng hóa lên container, chuyển đi kịp
thời theo số lượng đã ký. Điều này dẫn đến hàng
hóa chỉ đi được tối đa từ 30.000 - 35.000 tấn/lần,

trong khi hợp đồng ký kết có thể lên đến 120.000
tấn gạo. Việc bốc dỡ chậm cũng khiến chi phí
của doanh nghiệp tăng lên. [5]
Nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi, nhanh
chóng các giải pháp cần thực hiện ngay để ứng
phó với tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng
cao, chủ động giảm giá thành sản xuất lúa, tăng
sức cạnh tranh ngành hàng lúa gạo trong giai
đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
ở các tỉnh, thành Nam Bộ, Trung tâm Khuyến
nông Quốc gia phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục
Bảo vệ thực vật tổ chức Diễn đàn trực tuyến với
chủ đề: “Chủ động giảm lượng giống - phân bón
để giảm giá thành sản xuất lúa trong tình hình
dịch bệnh Covid-19”. Diễn đàn khuyến nghị
người dân giảm lượng giống, sử dụng phân bón
tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo năng suất và giảm
giá thành như: sử dụng giống tốt giúp giảm
lượng giống gieo sạ, tỉ lệ nãy mầm cao hạn chế
chi phí cấy dặm và tăng cường khả năng chống
chịu sâu bệnh; áp dụng phương pháp xuống
giống bằng cách gieo sạ trực tiếp theo kiểu sạ
lan, sạ hàng và cấy. Như vậy, người dân có thể
giảm lượng giống gieo sạ còn từ 80-100 kg/ha
để tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả sản xuất
từ 23-45% so với phương pháp sạ dầy 180-200
kg/ha. [6]
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[1]: https://www.reuters.com/world/china/asia-riceindia-rates-4-12-year-low-weak-demand-highshipping-costs-2021-08-19/
[2]:
https://www.agriculture.com/markets/newswire/indo
nesia-targets-higher-rice-corn-output-in-2022
[3]: https://www.djournal.com/news/business/ricefarmers-approach-harvest-with-increasedprices/article_5b731e0b-4f66-5116-b90c85ae71c171ae.html
[4]: https://www.farmingbd.com/indian-riceexporters-offer-discount-to-resolve-dispute-withvietnam-buyers/
[5]:
https://www.khmertimeskh.com/50919987/cambodia
-sees-cultivation-of-rainy-season-rice-surpasstarget/

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL
[2]: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Khong-doithanh-tich-xuat-khau-lay-rui-ro-cho-nongdan/442883.vgp
[3]: https://tienphong.vn/xuat-khau-gao-giam-manhnhieu-doanh-nghiep-dong-cua-ngung-san-xuatpost1368394.tpo
[4]: https://nhandan.vn/chuyen-lam-an/bo-giaothong-van-tai-phai-coi-cac-tuyen-van-tai-thuy-deula-luong-xanh-660573/
[5]: https://baotintuc.vn/kinh-te/thao-go-nut-thatvanhanh-chuoi-thu-mua-lua-gao20210818153424128.htm
[6]: https://dongthapxanh.vn/bai-viet/dien-dan-tructuyen-chu-dong-giam-luong-giong---phan-bon-degiam-gia-thanh-san-xuat-lua-trong-tinh-hinh-dichbenh-covid--19.html

[6]: https://cafebiz.vn/trung-quoc-tao-dot-pha-trongviec-trong-lua-thu-hoach-sau-60-ngay-san-luong-98tan-ha-20210822114313525.chn
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
ĐVT: đồng/kg

Tỉnh

Cần Thơ

Sóc Trăng

Hậu Giang

Tiền Giang

Địa phương
Các huyện
Các huyện
Các huyện
Thạnh Trị
Thạnh Trị
Thạnh Trị
Long Mỹ
Long Mỹ
Long Mỹ
Gò Công
Gò Công

Mặt hàng
Lúa Jasmine khô
Lúa OM4218 khô
Lúa IR 50404 khô
Đài thơm 8 khô
Lúa RVT tươi
Lúa RVT khô
Lúa IR50404 khô
Lúa OM 5451 khô
Lúa RVT khô
Lúa IR50404 tươi
Lúa IR50404 khô

Giá tuần này
(đồng/kg)

Thay đổi so với tuần
trước (đồng/kg)

6550
6350
6250
8000
6300
7350
5800
7400
7200
6400
6900

-150
-150
-50
0
0
0
-400
-600
-700
-300
-300
Nguồn: CTV-Agroinfo
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