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 Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan
giảm, Ấn Độ và Việt Nam
tăng lên
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 Philipin nhập khẩu 1,74 triệu
tấn gạo trong 8 tháng 2021,
giảm 7,4% so với cùng kỳ
năm 2020
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 Hàn Quốc đang có kế hoạch
nhập khẩu 350 nghìn tấn gạo
trong năm nay
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 Ấn Độ kỳ vọng có thể xuất
khẩu được khoảng 22 triệu
tấn gạo, chiếm tỷ trọng 45%
lượng gạo xuất khẩu toàn
cầu trong năm 2021
 Gạo của bang Arkansas
(Hoa Kỳ) lần đầu được xuất
khẩu sang Trung Quốc
 Ước tính nhập khẩu gạo của
Châu Phi sẽ đạt mức kỷ lục
vào năm 2021 với 17,8 triệu
tấn, tăng 13,4% so với mức
15,7 triệu tấn của năm 2020

Ấn Độ

Việt Nam

Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm, Ấn Độ và Việt Nam
tăng lên.
Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 387 USD/tấn, giảm 5
USD/tấn so với tuần trước. Mặc dù giá giảm nhưng nhu cầu mua gạo
vẫn ở mức thấp. [1]
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 363 USD/tấn, tăng 2
USD/tấn so với tuần trước. Nguyên nhân chính do đồng Rupee tăng
giá. [1]
Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 415 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn
so với tuần trước. Nhiều thương nhân đang phải đối mặt với tình trạng
thiếu nhân công, gia tăng chi phí trong quá trình vận chuyển và xuất
khẩu gạo. [1]
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MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ
Theo Hải quan Philipin, trong 8 tháng đầu năm
2021, thuế thu được từ gạo nhập khẩu của nước
này đạt 11,69 tỷ peso (tương đương 233,1 triệu
USD), giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân chính là do Philipin đã giảm nhập
khẩu gạo, đạt mức 1,74 triệu tấn trong 8 tháng
2021, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy
nhiên, giá nhập khẩu gạo đã tăng từ trung bình
19.386 peso/tấn (386,2 USD/tấn) lên 20.188
peo/tấn (402,2 USD/tấn). [2]
Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này
đang có kế hoạch nhập khẩu 350 nghìn tấn gạo
trong năm nay. Lượng thu mua này sẽ được dùng
vào mục đích dữ trữ nhằm cung ứng cho thị
trường nội địa vào thời điểm cần thiết. Theo kế
hoạch, chính phủ sẽ cần 240 nghìn tấn gạo đã
đóng gói và 100 nghìn tấn thóc vào khoảng cuối
tháng 12/2021. Giá thu mua sẽ ở mức trung bình
trong giai đoạn 5/10/2021 tới 25/12/2021. Khi ký
kết hợp đồng, chính phủ Hàn Quốc sẽ trả trước
với mức giá 30 nghìn won/40kg (khoảng 631,5
USD/tấn) và thanh toán phần còn lại sau trong
năm nay. [3]
Ấn Độ có thế chiếm tới 45% lượng gạo xuất khẩu
toàn cầu trong năm 2021. Nước này kỳ vọng có
thể xuất khẩu được khoảng 22 triệu tấn gạo trong
năm nay, cao hơn nhiều so với tổng lượng xuất
khẩu của ba nhà xuất khẩu lớn tiếp theo là Thái
Lan, Việt Nam và Pakistan. Ước tính trong năm
2020, cả ba quốc gia trên đã xuất khẩu hơn 16,1
triệu tấn gạo. Cũng trong năm 2020, lượng xuất
khẩu gạo của Ấn Độ đạt mức 14,7 triệu tấn. Trong
đó, 9,7 triệu tấn là gạo thường (không phải

basmati), còn 5 triệu tấn là gạo basmati. Trong
năm 2021, lượng gạo thường xuất khẩu có thể
tăng lên 18 triệu tấn, còn gạo basmati ước tính ở
mức 4 triệu tấn. Tuy nhiên, mức xuất khẩu kỳ
vọng này chỉ có thể đạt được dưới điều kiện tình
trạng logistics tại các cảng biển được cải thiện
hơn. Trong 7 tháng đàu năm 2021, Ấn Độ đã xuất
khẩu khoảng 12,8 triệu tấn gạo, tăng 65% so với
cùng kỳ năm trước. [4]
Vào đầu Quý III năm nay, thông qua hợp đồng với
một tư nhân ở Trung Quốc, lô hàng gạo đầu tiên
từ Trang trại gia đình Ralson (Arkansas, Hoa Kỳ)
đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây cũng
là lần đầu tiên gạo của Arkansas, bang trồng lúa
lớn nhất tại Hoa Kỳ, được xuất khẩu sang thị
trường này. Việc nhập khẩu gạo từ Arkansas sẽ
mang tới một sự lựa chọn mới cho người tiêu
dùng tại Trung Quốc. Arkansas cũng kỳ vọng việc
mở rộng sang thị trường này sẽ được đẩy mạnh
thêm trong thời gian tới. [5]
Ước tính nhập khẩu gạo của Châu Phi sẽ đạt
mức kỷ lục vào năm 2021 với 17,8 triệu tấn,
tăng 13,4% so với mức 15,7 triệu tấn của năm
2020. Khối lượng năm 2021 dự báo sẽ chiếm
gần 37% tổng lượng nhập khẩu của thế giới.
Trong đó, Nigeria sẽ nhập khẩu 2,2 triệu tấn so
với 1,8 triệu tấn vào năm 2020, còn Bờ Biển
Ngà và Senegal sẽ đều nhập khẩu 1,5 triệu tấn
so với mức 1,4 triệu tấn và 1,3 triệu tấn lần lượt
trong năm 2020. [6]
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 Việt Nam áp dụng thuế suất
0% đối với mặt hàng gạo đã
xay xát trong hạn ngạch
300.000 tấn từ Campuchia
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 Đến 6/9/2021, các Cục Dự
trữ Nhà nước khu vực đã
xuất cấp hơn 52.352 tấn
gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do
dịch Covid-19
 Cục Quản lý giá đề nghị các
các nhân trong chuỗi cung
cấp báo giá gạo sản xuất
năm 2021 tại thời điểm hiện
nay, nhằm phục vụ công
tác xuất cấp gạo để viện
trợ, cứu trợ và hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do dịch
bệnh Covid-19
 Quảng Nam thiệt hại 3200
ha lúa hè thu sau bão số 5
 Quảng Ngãi thiệt hại 1000
ha lúa hè thu sau bão số 5
 Australia và Việt Nam thúc
đẩy chứng nhận và thương
mại nông sản hữu cơ, trong
đó có gạo
 Bộ Nông nghiệp&PTNT
kiến nghị Chính phủ hỗ trợ
lúa giống và kinh phí mua
lúa giống

Jasmine

IR50404

OM6976
Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 6.850
đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với tuần trước. [1]
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.279
đồng/kg, giảm 86 đồng/kg so với tuần trước. [1]
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.525
đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [1]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2021/NĐ-CP biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc
đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ
Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022. Nghị định có hiệu lực
từ ngày 13/9/2021 đến 31/12/2022. Theo Nghị định, phía Việt Nam sẽ
áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng. Cụ thể
về mặt hàng gạo, Việt Nam áp dụng thuế suất 0% đối với lượng nằm
trong hạn ngạch 300 nghìn tấn/năm. Tuy nhiên, có lưu ý là nếu mặt
hàng lúa gạo chưa qua chế biến sẽ không cần tính vào số lượng hạn
ngạch trên. Nguyên nhân chính là do mặt hàng lúa gạo cũng được
các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam hỗ
trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt
Nam nhập khẩu về Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành. Ngoài ra, các mặt hàng lúa
gạo chưa chế biến có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt
Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực
hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Việt Nam và các Hiệp định
khu vực, quốc tế mà hai bên tham gia ký kết. [2]
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Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đến hết ngày
6/9/2021, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã
xuất cấp hơn 52.352 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở
các địa bàn thuộc 27 tỉnh thành phố ở miền
Trung, Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố phía
Nam. Trong đó một số đơn vị đã hoàn thành
trước hạn 100% nhiệm vụ được Thủ tướng
Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao. [3]
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có công văn
số 215/QLG – NLTS đề nghị các công ty sản
xuất, kinh doanh lương thực cung cấp báo giá
gạo sản xuất năm 2021 tại thời điểm hiện nay,
nhằm phục vụ công tác xuất cấp gạo để viện trợ,
cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ
triển khai mua gạo đưa vào dự trữ quốc gia trong
thời gian tới gồm 3 gói thầu, gồm 2 gói 25.000
tấn và 1 gói 25.413 tấn. Cục Quản lý giá cũng đề
nghị các công ty sản xuất, kinh doanh lương
thực chào giá bán gạo đối với loại gạo sản xuất
năm 2021 tiêu chuẩn 15% tấm, chất lượng gạo
xuất kho dự trữ quốc gia quy định tại quy chuẩn
QCVN06: 2019/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia đối với gạo dự trữ quốc gia ban hành theo
thông tư số 78/2014/TT BTC ngày 12/11/2013
của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Giá bao gồm chi phí
bao bì, bốc vác lên phương tiện bên mua, giám
định, có thuế giá trị gia tăng. Để tham gia các gói
thầu trên, các công ty phải có số lượng tồn kho
tối thiểu 30.000 tấn/gói thầu đang nằm trong kho
của công ty ký hợp đồng bán gạo. Thời gian giao
hàng theo yêu cầu của Bộ Tài chính đến trung
tâm các huyện thị của TP. Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền
Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau tối đa
15 ngày kể từ khi ký hợp đồng và sẽ thanh toán
theo tiến độ giao hàng. [3]
Thống kê sau bão số 5, vụ hè thu toàn tỉnh
Quảng Nam sản xuất khoảng 36.000ha lúa.
Trước khi mưa bão đến, địa phương đã thu
hoạch được hơn 30.000ha. Trong 6.000ha còn
lại thì có đến gần 3.200ha bị ngập úng, ngã đổ.
Trong đó, nhiều nhất là thị xã Điện Bàn: 850ha.
Các huyện khác: Núi Thành: 406ha, Duy Xuyên:
368ha, Thăng Bình: 299ha, Đại Lộc: 246ha, Phú
Ninh: 204ha… [4]

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo Ban chỉ huy Phòng
chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này,
toàn tỉnh có hơn 1.000ha lúa hè thu chưa thu
hoạch bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bão số
5. Các địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại
khá lớn như huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn
Tịnh, Nghĩa Hành đang tập thu hoạch để giảm
thiệt hại cho người nông dân. [4]
Ngày 15/9 vừa qua, công ty Mekong Organics có
trụ sở tại Canberra, Australia đã tổ chức buổi lễ
khởi động Dự án “Thúc đẩy chứng nhận và
thương mại thực phẩm hữu cơ giữa Australia và
Việt Nam," với sự tài trợ của chính phủ liên bang
Australia. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức
trực tuyến có sự tham gia của 150 đại biểu từ
hai nước, bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ
Nông nghiệp, Nước Môi trường Australia, Bô
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam,
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của
nhiều tỉnh thành Việt Nam, đại diện các hiệp hội,
doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều chuyên gia
nông sản hữu cơ. Chính phủ Australia và Việt
Nam đang mong muốn đa dạng hóa quan hệ
thương mại song phương, tạo ra tiềm năng to
lớn cho trao đổi đôi bên cùng có lợi. Việt Nam đã
nhập khẩu thịt bò hữu cơ của Australia và có thể
mở rộng nhập khẩu sang các sản phẩm khác
như sữa, rượu vang và lúa mıỳ. Ở chiều ngược
lại, Việt Nam có thể cung cấp cho thị trường
Australia gạo hữu cơ, tôm, thảo mộc, hạt điều,
dừa, hạt tiêu và cà phê. [5]
Trước tình trạng thiếu lúa giống cho sản xuất vụ
Đông Xuân 2021-2022 ở Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL), Tổ công tác phía Nam của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến
nghị Chính phủ hỗ trợ lúa giống và kinh phí mua
lúa giống. Theo đó, Tổ công tác đề xuất kiến nghị
Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn lúa giống từ nguồn
dự trữ Quốc gia cho các khu vực xuống giống
rất sớm đầu tháng 10/2021 với khoảng 50.000
ha và hỗ trợ một nửa nhu cầu lúa giống với
khoảng 1.300 tỷ đồng cho các địa phương có
lịch xuống giống vụ Đông Xuân trong tháng 10
và tháng 11. Một nửa nhu cầu lúa giống còn lại
cần cho sản xuất vụ Đông Xuân tại các địa
phương khoảng 100.000 tấn, Tổ công tác đề
nghị cho địa phương áp dụng Nghị định số 35 về
quản lý, sử dụng, đất trồng lúa hoặc huy động
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các nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng
ghép; các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo
chuỗi; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa
giống. Các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ lúa

giống phải áp dụng tiến bộ kỹ thuật “3 giảm 3
tăng” hoặc “1 phải 5 giảm” để góp phần giảm lúa
giống xác nhận còn 100 kg/ha. [6]

[1]:
https://www.agriculture.com/markets/newswire/asiarice-india-loses-out-on-some-orders-as-prices-near2-month-high

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:
https://www.philstar.com/business/2021/09/13/2126
654/rice-tariff-collection-down-4-p1169-billion-8months

[3]: https://dangcongsan.vn/kinh-te/trien-khai-muahon-75-nghin-tan-gao-dua-vao-du-tru-quoc-gia591039.html

[3]:
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210915001500320
[4]: https://www.reuters.com/world/india/india-maycorner-nearly-half-global-rice-trade-exports-soarrecord-2021-09-16/
[5]: https://talkbusiness.net/2021/09/arkansas-riceexported-to-china-for-the-firsttime/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_cam
paign=arkansas-rice-exported-to-china-for-the-firsttime

[2]: https://vneconomy.vn/ap-thue-0-doi-voi-31-mathang-nhap-khau-tu-campuchia.htm

[4]: https://nongnghiep.vn/lua-he-thu-mien-trungthiet-hai-nang-sau-bao-d302709.html
[5]: https://www.vietnamplus.vn/australiaviet-namthuc-day-hop-tac-thuong-mai-thuc-pham-huuco/741131.vnp
[6]: https://vov.vn/kinh-te/de-xuat-ho-tro-lua-giongcho-nong-dan-dbscl-san-xuat-vu-dong-xuan-20212022-890846.vov

[6]: https://www.commodafrica.com/17-09-2021-desimportations-record-de-riz-attendues-en-afrique-en2021
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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)

6700
6050
6150
7500
6300
6650
5800
6300
6900
5500
6000

0
-100
-300
-200
0
-700
-100
0
-100
-300
-200
Nguồn: CTV-Agroinfo
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