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Trong tháng 10/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 108,6 điểm, giảm 2,7% so với 

tháng trước và thấp nhất trong 7 tháng qua. Trong đó, gạo nhật và gạo thơm lần lượt 
giảm 14,3% và 4,4% xuống 85,7 điểm và 95,6 điểm. 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam có xu hướng tăng từ mức khoảng 470 USD/tấn vào đầu 

tháng lên khoảng 490 USD/tấn vào cuối tháng. Mưa nhiều gây ngập lụt ở ĐBSCL đã 

khiến cho tiến độ thu hoạch vụ Thu Đông bị trì hoãn, nguồn cung thu hẹp khiến cho 
mức giá tăng.  

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan có xu hướng giảm mạnh từ 475 USD/tấn vào 

đầu tháng xuống 438 USD/tấn vào cuối tháng, do đồng baht trượt giá và nhu cầu thị 
trường đối với gạo Thái Lan hiện không cao.  

Giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ từ 379 USD/tấn xuống 375 USD/tấn. Nguyên nhân chính là 
đồng rupee giảm giá. 

Trong nước, giá lúa, gạo tại các tỉnh ĐBSCL trong tháng 10 tăng, giảm trái chiều so với 
cuối tháng trước.  

Theo thông tin dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thương mại toàn cầu 

dự kiến sẽ tăng xuất khẩu đối với Ấn Độ, Myanmar, trong khi giảm mạnh với Thái Lan. 

Nhu cầu nhập khẩu mạnh hơn từ Bờ Biển Ngà và Senegal, trong khi giảm tại 

Philippines. Lũ lụt ở một số tỉnh trồng lúa của Thái Lan có thể ảnh hưởng đến nguồn 
cung mới dự kiến trong thời gian tới.  

Dự kiến tháng 11 và thời gian tới giá gạo có thể giảm nhẹ do thời tiết tốt hơn, nguồn gạo 

Thu Đông về đều trong tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 12, đầu tháng 1/2021. Tuy 

nhiên nguồn cung vụ Thu Đông được đánh giá không nhiều là yếu tố giúp giá gạo giữ ở 
mức trong các tháng 11 và 12 trước khi có nguồn mới từ vụ Đông. 
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PHẦN I 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

 

Trong tháng 10, sản lượng sản xuất gạo thế giới 42,39 triệu tấn, tăng 1,52% so với cùng kì, 
theo FAO.  

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 10 ước khoảng 

41,79 triệu tấn, tăng 1,15% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc 

tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 10 đạt 42 triệu tấn, tăng 1,43% so với cùng kì 
năm 2019. 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 10 đạt 42,53 triệu tấn, tăng 

1,55% so với cùng kì 2019. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 10 ở mức 
41,78 triệu tấn, tăng 0,66%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Xuất khẩu gạo trong tháng 10 vẫn tiếp tục tăng khá mạnh bất chấp tình trạng lũ lụt và sự 

gián đoạn của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hoạt động thu hoạch lúa đang diễn ra thuận lợi 
ở Ấn Độ và Trung Quốc và Indonesia. 

Thái Lan: Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo, Thái lan đã xuất khẩu hơn 4 triệu tấn 
gạo trong 9 tháng đầu năm 2020, giảm 31,9% so với cùng kì năm trước. 

 

 

Campuchia: Hãng thông tấn AKP ngày 31/10 đưa tin bất chấp tình trạng lũ lụt 

nghiêm trong một tháng qua, xuất khẩu gạo của Campuchia trong 10 tháng kể 
từ đầu năm đến nay đạt con số 536.305 tấn, tăng 17% so với cùng kì năm ngoái. 

Thống kê từ Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp Campuchia cho biết lượng gạo Campuchia xuất 

sang các nước châu Âu đạt 174.391 tấn, tăng 32% trong con số xuất sang thị trường Trung 
Quốc đạt 194.441 tấn, tăng 36%. 

Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 8/2020, lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng 31,05% 

so với cùng kì năm ngoái, từ 342.045 tấn lên 448.203 tấn, trong đó có 352.802 tấn gạo 
thơm; 89.699 tấn gạo trắng; 5.679 tấn gạo đồ và 23 tấn gạo khác. 
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Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Lúa gạo Campuchia (CRF) Song Saran cho biết lũ lụt và hạn hán 

đang tác động nghiêm trọng đến nông dân Campuchia, ảnh hưởng đến an ninh và xuất 

khẩu lương thực của nước này, sau đợt hạn hán kéo dài khiến phần lớn đất nông nghiệp ở 
phía Tây Bắc Campuchia khô hạn và nứt nẻ.  

Theo ông Saran, tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến loại gạo thơm xuất khẩu chủ 

lực của nước này là gạo Hương Nhài Sen Kra Ob. Thông thường, gạo Sen Kra Ob sẽ được 

thu hoạch vào giữa tháng 7, song năm nay thu hoạch loại gạo này bị hoãn hơn hai tháng vì 
ảnh hưởng của thời tiết. 

Hôm 22/10, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết các cơ 

quan chức năng đã chuẩn bị một số lượng lớn hạt giống để phân phối miễn phí cho người 

dân gieo trồng sau đợt lũ lụt nghiêm trọng hiện nay. Bộ Nông nghiệp Campuchia cũng ra 

thông báo kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về nguy cơ thiếu hạt giống canh tác 
bởi Bộ chủ quản đã dự trữ số lượng đủ phân phối tới các nông dân. 

 

Ấn Độ: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Ấn Độ tiếp tục là nước xuất khẩu 

gạo lớn nhất thế giới, chiếm gần 30% thương mại gạo toàn cầu và dự báo xuất 
khẩu gạo của nước này năm 2020 sẽ tăng 25% so với năm trước, lên 12,2 triệu tấn. 

Với nguồn dự trữ dồi dào, năm nay Ấn Độ không đưa ra hạn chế nào về xuất khẩu gạo, trái 

với việc một số nước khác buộc phải tạm gián đoạn xuất khẩu trong giai đoạn COVID-19 
mới bùng phát. 

Tuy nhiên, vào tháng 4 - 5/2020, xuất khẩu gạo của nước này gặp khó khăn do dịch bệnh 
gây thiếu nhân lực cũng như phương tiện vận tải ở cảng biển. 

Sau khoảng thời gian đó, xuất khẩu gạo nước này tăng trở lại, liên tiếp tháng sau cao hơn 

tháng trước và lập kỉ lục cao vào tháng 7/2020. Dự báo trong thời gian tới, xuất khẩu gạo 
của Ấn Độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao vì giá rẻ hơn nhiều so với gạo các nước khác. 

Bên cạnh xuất khẩu tăng, nhu cầu gạo trong nước của Ấn Độ năm nay cũng cao. Ngoài các 

chương trình trợ cấp tiêu dùng hiện có, Chính phủ Ấn Độ đã cung cấp hơn 14 triệu tấn gạo 

theo nhiều chương trình cứu trợ khác để ứng phó với đại dịch. Gạo chiếm phần lớn trong 

tổng lương thực cung cấp trong các chương trình cứu trợ. Kết quả là tiêu thụ gạo tại Ấn Độ 

đã tăng 7%. 
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Với lượng xuất khẩu cao và tiêu thụ trong nước mạnh, dự trữ gạo Ấn Độ cuối năm 2019/20 
ước tính chỉ tăng nhẹ so với một năm trước đó. 

 

Hàn Quốc: Chính phủ Hàn Quốc dự báo sản lượng gạo nước này năm nay sẽ 

giảm 3% do thời tiết bất thường và diện tích trồng lúa giảm. Số liệu của 

Statistics Korea cho thấy sản lượng gạo năm nay sẽ chỉ đạt 3,63 triệu tấn, so với 3,77 triệu 
tấn của năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ 1989 khi sản lượng đạt 3,55 triệu tấn. 

Như vậy, năm 2020 sẽ là năm thứ 5 liên tiếp sản lượng năm sau giảm so với năm trước và 
là năm thứ 4 liên tiếp sản lượng dưới mức 4 triệu tấn. 

Diện tích trồng lúa của Hàn Quốc năm 2020 ước tính giảm 0,5% so với năm trước, xuống 

726.432 ha và có mấy cơn bão ảnh hưởng đến mùa vụ. Tiêu thụ gạo của nước này mấy 
thập kỉ gần đây liên tiếp giảm do sự thay đổi thói quen ăn uống của người tiêu dùng. 

 

b. Nhập khẩu 

Brazil: Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), sản 

lượng gạo Brazil trong vụ thu hoạch vào đầu năm nay được mùa, nguồn cung 

trong nước do đó tăng lên, không những đáp ứng tốt nhu cầu trong bối cảnh dịch COVID-
19, mà còn giúp tăng xuất khẩu. 

Đồng real Brazil từ đầu năm 2020 đến nay giảm 30% giá trị so với USD cũng góp phần thúc 

đẩy xuất khẩu gạo của nước này, nhất là sang các thị trường ở Tây Bán cầu và Tây Phi. 

Tính trong 8 tháng đầu năm 2020, Brazil đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, tăng 80% so với 
cùng kì năm 2019. 

Tuy nhiên, do nhu cầu trong nước tăng và nhập khẩu cũng tăng, thị trường Brazil trở nên 
thiếu cung, làm giảm dự trữ và đẩy giá nội địa tăng mạnh. 

USDA dự báo năm 2020 Brazil sẽ tăng nhập khẩu gạo lên mức 850.000 tấn, cao nhất kể từ 

2003. Trong 5 năm qua, Brazil đã nhập khẩu cả thóc và gạo xay xát miễn thuế, chủ yếu từ 
các nước MERCOSUR là Argentina, Paraguay và Uruguay. 

Tuy nhiên, dự trữ thấp và giá xuất khẩu của Paraguay và Uruguay đã khiến Brazil hiện đang 

tìm kiếm các nguồn cung cấp phi truyền thống, trong đó có Mỹ và các nước Nam Á. Mỹ có 

lợi thế về xuất khẩu gạo sang Brazil, nhưng lại gặp khó khăn trong việc xuất khẩu gạo xay 
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do những yêu cầu về nhãn mác và đóng gói trong thời gian ngắn. Trái lại, các nước Châu Á 

không chỉ đáp ứng các yêu cầu về việc đóng gói theo túi tính theo kg mà còn có giá rẻ, rẻ 
hơn khoảng 100 – 200 USD/tấn so với các nước cung cấp ở Tây Bán cầu. 

Dự báo, năm 2021, Brazil sẽ giảm nhập khẩu gạo so với năm 2020, song vẫn ở mức khá 
cao. 

 

Philippines: Thông thường, vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm là thời gian thu 

hoạch lúa của nông dân Philippines, để hỗ trợ người nông dân chính phủ nước 
này đã ra lệnh cấm nhập khẩu gạo. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây Philippines liên tục hứng chịu nhiều trận bão lớn khiến ngành 

nông nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ làm cho lương thực ở Philippines bị thiếu hụt. Theo 

thông tin từ các doanh nghiệp Philippines từ nay đến cuối năm họ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu 
gạo từ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

Hiện nay khách hàng Philippines đang tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm mua 

gạo. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Philipines vẫn còn lượng quota cũ cũng đang đẩy 

mạnh mua gạo trở lại để thực hiện hết hạn ngạch của năm 2020. Và khi mua hết quota 
năm 2020 họ sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo theo quota của năm 2021. 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng 10/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 108,6 điểm, giảm 2,7% so với 
tháng trước (tại 2002 - 2004 là 100 điểm) và thấp nhất trong 7 tháng qua. 

Trong đó, gạo nhật và gạo thơm lần lượt giảm 14,3% và 4,4% xuống 85,7 điểm và 95,6 
điểm. 
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Trên thị trường thế giới, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm nhẹ từ 379 USD/tấn 

xuống 375 USD/tấn. Nguyên nhân chính là do đồng rupee giảm giá. Nguồn 

cung ở nước này đang tăng lên khi các bang miền Nam và Đông thu hoạch lúa Hè Thu. 

Chính phủ rất tích cực thu mua lúa của dân, nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn rất dồi 
dào. 

Từ đầu niên vụ tới nay (tuần cuối cùng của tháng 9 đến cuối tháng 10/2020), Chính phủ đã 

thu mua 20,46 triệu tấn gạo, so với 16,89 triệu tấn cùng kì năm trước, tức là tăng 21%, làm 

giảm bớt nỗi lo của nông dân rằng Luật nông nghiệp mới sẽ khiến Chính phủ ngừng mua 
ngũ cốc lương thực với giá đảm bảo. 

 

Trong khi đó tại Bangladesh, sản lượng lúa vụ Aman năm nay dự báo sẽ giảm 

15% do lũ lụt và mưa quá nhiều. Giá gạo trong nước đã và đang tiếp tục tăng, 
điều này có thể gây khó khăn cho hoạt động thu mua lúa gạo trong dân của Chính phủ. 

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm giá vững ở 493- 497 USD/tấn, so với 495 USD/tấn cách đây một 

tuần. 

Giới kinh doanh gạo vẫn đang hy vọng Philippines sẽ có đơn đặt hàng mới từ cuối tháng 

này, sau những đợt bão liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, nguồn cung trên thị trường trong nước 
hiện không nhiều, và xuất khẩu gạo tháng 11 dự báo sẽ không cao hơn tháng 10. 

 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm mạnh từ 475 USD/tấn vào đầu tháng xuống 

438 USD/tấn vào cuối tháng, do đồng Baht trượt giá và nhu cầu thị trường đối 

với gạo Thái Lan hiện không cao. Giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ từ 379 USD/tấn xuống 375 
USD/tấn. Nguyên nhân chính là do đồng Rupee giảm giá.
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PHẦN II 

 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Gieo trồng: Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, vụ lúa mùa năm 2020 cả nước gieo cấy 
được 1.585,2 nghìn ha, bằng 98,4% vụ mùa năm trước.  

Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trên cả nước đã cơ bản kết thúc 

sản xuất lúa hè thu với diện tích gieo trồng đạt 1.944,8 nghìn ha, giảm 64,8 nghìn ha so với 

vụ hè thu năm 2019. Đến giữa tháng 10, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 
684,9 nghìn ha lúa thu đông, bằng 95,9% cùng kì năm trước. 

 

Thu hoạch:  Tính đến trung tuần tháng 10, cả nước thu hoạch được 990,7 nghìn ha, chiếm 
62,5% diện tích gieo cấy và bằng 97,2% cùng kì năm trước.  

Năng suất lúa mùa năm nay đạt 50,7 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với năm trước; sản lượng ước 
tính đạt 8,04 triệu tấn, giảm 59,5 nghìn tấn so với vụ mùa trước. 
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Cả nước đã thu hoạch được 1.920,4 nghìn ha, bằng 96,5% so với cùng kì năm trước; năng 

suất ước tính đạt 55,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha; sản lượng đạt 10,83 triệu tấn, giảm 119,3 
nghìn tấn. 

 

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NNPTNT) vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11: 

Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 1.679 ha (tăng 607 ha so với cùng kì trước, giảm 150 ha so với 

cùng kì năm trước), phòng trừ 1.301 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía Nam như: An 
Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Vĩnh Long, … 

Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 3.093 ha (tăng 106 ha so với kì trước, giảm 1.109 ha so 

với cùng kì năm trước), diện tích phòng trừ 1.915 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh An 
Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bình Thuận, Khánh Hòa,… 

Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.003,4 ha (giảm 1,5 ha so với kì trước, giảm 433  ha 

so với cùng kì năm trước), nhiễm nặng 18 ha, diện tích phòng trừ 939 ha. Phân bố tập trung 
tại Bình Thuận, Gia Lai, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Phú Yên Tây Ninh. 

Bệnh đạo ôn: 

Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 7.984,7 ha (giảm 1.154,8 ha so với kì trước, giảm 6.689,3 

ha so với cùng kì năm trước), nhiễm nặng 70 ha, phòng trừ 4.756238,8 ha. Phân bố chủ yếu 
tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, ...  

Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.653 ha (giảm 205436 ha so với kì trước, tăng 623 

ha so với cùng kì năm trước), nhiễm nặng 15 ha, phòng trừ 869 ha. Phân bố chủ yếu tại các 
tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Trà Vinh. 

Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 6.429 ha (tăng 2.292 ha so với kì trước, tăng 3.613 ha so 

với cùng kì năm trước), nặng 200 ha, phòng trừ 4.472 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía 
Nam như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng. 

Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 3.998 ha (giảm 243 ha so với kỳ trước, giảm 4.337 ha so với 

cùng kì năm trước), nặng 10 ha, phòng trừ 2.301 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam 

như An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng. 
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Chuột: Diện tích nhiễm 2.883,3 ha (tăng 511 ha so với kỳ trước, tăng 383 ha so với cùng kì 

năm trước), nhiễm nặng 289 ha, phòng trừ 1.519 ha. Phân bố chủ yếu ở An Giang, Bạc Liêu, 
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Hậu Giang, Phú Yên, Bình Thuận,... 

Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 3.752.548,42 ha (giảm 1.204 ha so với kì trước, tăng 1.044 

ha so với cùng kì năm trước), nhiễm nặng 30 ha, phòng trừ 1.197 ha. Phân bố chủ yếu ở 
Sóc Trăng, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang, ... 

 

2.  Tiêu thụ 

Theo thống kê số liệu của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) 

cho biết khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10/2020 ước đạt 300 nghìn tấn với giá trị đạt 161 

triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2020 đạt 5,29 

triệu tấn và 2,61 tỉ USD, giảm 4% về khối lượng nhưng tăng 8% về giá trị so với cùng kì năm 
2019. 

 

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu 

gạo của Việt Nam với 34,5% thị phần, đạt 1,81 triệu tấn và 843,48 triệu USD, giảm 3,9% về 
khối lượng nhưng tăng 9,2% về giá trị so với cùng kì năm 2019.  

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là: 

Indonesia (gấp 3,2 lần đạt 75,9 nghìn tấn và 41,8 triệu USD) và Trung Quốc (tăng 75,4% đạt 
576,6 nghìn tấn và 338,3 triệu USD).  
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Thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Iraq (giảm 65,6% đạt 90,0 nghìn tấn 

và 47,8 triệu USD). Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2020 đạt 490,6 USD/tấn, 
tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Về chủng loại xuất khẩu, trong 9 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 41,7% 

tổng kim ngạch; gạo jasmine và gạo thơm chiếm 36,8%; gạo nếp chiếm 17,2%; gạo 
japonica và gạo giống Nhật chiếm 4,1%. 

Các thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của Việt Nam là Philippines (chiếm 54,6%), 

Malaysia (chiếm 13,1%) và Cuba (chiếm 9,1%). Với gạo jasmine và gạo thơm, thị trường 

xuất khẩu lớn nhất là Philippines (chiếm 28,8%), Ghana (chiếm 18,9%) và Bờ Biển Ngà 
(chiếm 14,3%).  

Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc (chiếm 71,1%), Indonesia (chiếm 
8,0%), và Philippines (chiếm 7,5%). 

Với gạo japonica và gạo giống Nhật, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Kiribati 

(chiếm 19,0%), Đảo quốc Solomon (chiếm 16,2%), và Trung Quốc (chiếm 7,2%) đứng vị trí 

thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 35,4% thị phần với giá trị xuất khẩu 

đạt 1,72 triệu tấn và 797,6 triệu USD, giảm 2,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về giá trị 
so với cùng kì năm 2019.  

Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất gồm Senegal (gấp 3,55 lần đạt 42,1 

nghìn tấn và 15 triệu USD), Indonesia (gấp 2,9 lần đạt 64,9 nghìn tấn và 36,2 triệu USD) và 

Trung Quốc (tăng 82,5% đạt 536,2 nghìn tấn và 316,9 triệu USD); trong khi các thị trường 

có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Iraq (giảm 65,6% xuống 90,0 nghìn tấn và 47,6 
triệu USD). 

 

3. Diễn biến giá 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2020 đạt 

490,6 USD/tấn, tăng 12,7% so với cùng kì năm 2019. Trong một tháng trở lại đây, giá gạo 

5% tấm của Việt Nam có xu hướng tăng từ mức khoảng 470 USD/tấn vào đầu tháng lên 

khoảng 490 USD/tấn vào cuối tháng. Mưa nhiều gây ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) đã khiến cho tiến độ thu hoạch vụ Thu Đông bị trì hoãn, nguồn cung thu hẹp 
khiến cho mức giá tăng. 
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Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo tại các tỉnh ĐBSCL trong tháng 10/2020 diễn biến 
tăng, giảm trái chiều so với cuối tháng 9/2020.  

Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 400 đồng/kg lên 6.000 đồng/kg; lúa OM 2514 tăng 

100 đồng/kg lên 5.900 đồng/kg; lúa gạo thường ở mức 10.500 đồng/kg; gạo thơm đặc sản 
jasmine ở mức 14.500 đồng/kg.  

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 400 đồng/kg lên 6.800 – 6.900 đồng/kg; lúa OM 6976 

tăng 300 đồng/kg lên mức 6.900 – 7.200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg lên 
mức 7.000 – 7.300 đồng/kg. 

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 giảm 200 đồng/kg xuống 5.300 đ/kg; lúa khô tăng 200 đồng/kg 

lên 6.000 đồng/kg; lúa hạt dài ướt ở mức 5.600 đ/kg, lúa khô ổn định ở mức 6.200 

đồng/kg. Giá lúa Thu Đông tại Vĩnh Long giảm là do thời tiết mưa nhiều đã làm ảnh hưởng 
năng suất và chất lượng lúa. Tại Bạc Liêu, thu hoạch lúa Hè Thu đã kết thúc. 
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PHẦN III 

Theo thông tin dự báo cập nhật mới nhất trong tháng 10/2020 của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

(USDA), thương mại toàn cầu dự kiến sẽ tăng xuất khẩu đối với Ấn Độ, Myanmar, trong 

khi giảm mạnh với Thái Lan. Nhu cầu nhập khẩu mạnh hơn từ Cote d’Lvoire và Senegal, 
trong khi giảm tại Philippines.  

Lũ lụt ở một số tỉnh trồng lúa của Thái Lan có thể ảnh hưởng đến nguồn cung mới dự kiến 
trong thời gian tới.  

Dự kiến tháng 11 và thời gian tới giá gạo có thể giảm nhẹ do thời tiết tốt hơn, nguồn gạo 

Thu Đông về đều trong tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 12, đầu tháng 1/2021. Tuy 

nhiên nguồn cung vụ Thu Đông được đánh giá không nhiều là yếu tố giúp giá gạo giữ ở 
mức trong các tháng 11 và 12 trước khi có nguồn mới từ vụ Đông. 

Còn theo nhận định của Bộ Nông nghiệp Indonesia, sản lượng gạo nước này ước đạt 17 – 

20 triệu tấn trong nửa đầu năm 2021cao hơn so với ước tính sản lượng gạo Indonesia 
trong nửa cuối năm 2020 ở mức khoảng 12,5 – 15 triệu tấn. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Syahrul Yasin Limpo cho biết diện tích trồng lúa từ 

tháng 10/2020 – 3/2021 ở mức 8,2 triệu ha. Mưa lớn có thể tác động tới sản xuất lúa gạo 
do các hiệu ứng của La Nina, dự báo đạt đỉnh vào tháng 12/2020 – 1/2021. 



 

16 

 

  

 



 

17 

 

PHẦN IV 

Theo báo cáo đánh giá tác động của hiệp định EVFTA đối với các ngành và doanh nghiệp 

niêm yết của SSI Research vừa công bố vào đầu tháng 11, gạo được đánh giá là một trong 
các ngành hàng hưởng lợi tích cực từ EVFTA trong dài hạn. 

Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu 21.300 tấn gạo sang thị trường châu Âu, tương đương giá 

trị 11,4 triệu USD, chỉ chiếm 0,3% tổng sản lượng xuất khẩu gạo Việt Nam. Trước EVFTA, 
thuế nhập khẩu đối với gạo Việt Nam là 65 - 211 EUR/tấn, khoảng 5 - 45%.  

Mức thuế này được giảm về 0% từ thời điểm EVFTA có hiệu lực đối với gạo theo hạn ngạch 

- 80 nghìn tấn/năm (gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 

tấn gạo thơm. Hạn ngạch này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp EU nhập khẩu gạo 
từ Việt Nam.  

Ngoài ra, thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ đối với gạo tấm sau 5 năm và các sản phẩm từ 
gạo sau 3-5 năm.  

Để đáp ứng được tiêu chuẩn của châu Âu, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần 

có mô hình chuỗi gạo liên kết với nông dân để đảm bảo chất lượng từ đầu vào cho đến 
đầu ra. 

Theo SSI Research, Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt 

Nam (Mã: NSC) và CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) là các doanh 

nghiệp đã thực hiện liên kết với nông dân để đảm bảo chất lượng cho đầu ra, do đó có khả 
năng được hưởng lợi từ EVFTA. 

Trong quá khứ, sản lượng gạo xuất khẩu sang Châu Âu rất ít do chưa đáp ứng được yêu 

cầu khắt khe về chất lượng và Châu Âu chủ yếu tiêu thụ gạo basmati của Ấn Độ thay vì gạo 

thơm từ các nước như Thái Lan, Việt Nam. Việc EVFTA giảm thuế nhập khẩu sẽ thúc đẩy 

các doanh nghiệp gạo tại Việt Nam xây dựng mô hình sản xuất gạo khép kín, do đó cải 

thiện chất lượng và củng cố thương hiệu gạo Việt Nam trên toàn cầu. Tuy sản lượng xuất 

khẩu sang Châu Âu không nhiều so với sản lượng xuất khấu sang các thị trường khác, 

nhưng giá xuất khẩu gạo thương hiệu sẽ cao hơn nhiều so với giá gạo hàng hóa, do đó 
giảm rủi ro lỗ cho các doanh nghiệp gạo. 
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CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Tháng 9 có đơn hàng xuất khẩu 126 tấn gạo 

thơm Jasmine 85 đi Châu Âu. Năm 2019, doanh thu gạo của LTG đạt 2.379 

tỉ đồng, chiếm 29% tổng doanh thu. Tuy nhiên LTG chủ yếu bán gạo nội địa 

và chỉ xuất đi các nước như Philippine, Trung Quốc và Trung Đông. Doanh 

thu xuất khẩu sang thị trường ngoài Châu Á chỉ đạt <1% tổng doanh thu. 

Như vậy, EVFTA tác động rất ít LTG. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: NSC): 

trong tháng 9-10 công ty xuất được 100 tấn gạo sang Châu Âu (so 

với sản lượng gạo tương đương 2.000 tấn gạo bán ra hàng năm). Hiện tại gạo thơm RVT 

của NSC đã được chứng nhận đủ tiêu chuẩn và được hưởng thuế suất 0%. Công ty đang 

hoàn thiện thủ tục để xin thuế suất 0% cho các giống gạo khác. Tuy nhiên, hiện tại mảng 

gạo đóng góp rất ít vào tổng doanh thu của công ty (chưa đến 5%). Năm 2019, công ty đầu 

tư nhà máy gạo với công suất 100 nghìn tấn gạo/ năm. Giả định giá bán gạo khoảng 

15.000 đồng/kg, khi nhà máy chạy hết công suất sẽ đem về cho NSC 1.500 tỉ đồng từ gạo 
(so với doanh thu 2019 là 1.652 tỉ đồng). 

Như vậy, EVFTA mở ra nhiều cơ hội tăng doanh thu cho NSC. Tuy nhiên, đối với gạo có 

thương hiệu thì sẽ mất rất lâu để đạt được sản lượng này. Nếu công ty tập trung vào gạo 

hàng hóa thay vì gạo có thương hiệu, công ty sẽ đạt được tăng trưởng doanh thu cao, 

nhưng có khả năng bị lỗ cao do giá gạo hàng hóa hiện tại rất thấp và chưa có dấu hiệu 
phục hồi rõ ràng. 

 

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TRA):  Công ty đã kí hợp 

đồng xuất 3 nghìn tấn gạo thơm ST20 và Jasmine sang Đức. Trong tháng 8, 

công ty đã xuất lô đầu tiên tương đương 150 tấn. Tổng công suất thiết kế của 

TAR đạt 300 nghìn tấn gạo/ năm. Doanh thu gạo xuất khẩu và gạo nội địa chiếm lần lượt 

20% và 80%. Thị trường xuất khẩu rất đa dạng, bao gồm Mỹ, Đức, Pháp, Italy, Úc, các nước 

Trung Đông và Châu Á. Ở thị trường nội địa, TAR bán sản phẩm dưới thương hiệu Trung An 
và thương hiệu VinEco.
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 PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Philippines: Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) ngày 16/10 thông báo kế hoạch 

cấm các hợp tác xã nông nghiệp nhập khẩu gạo để tránh trường hợp các 
thương nhân lợi dụng để lách luật. 

Trong phiên điều trần tại Thượng viện, Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết: “sẽ 

ban hành lệnh cấm các hiệp hội và hợp tác xã nhập khẩu gạo”, nhằm tránh việc những tổ 
chức này lấy danh nghĩa hiệp hội nhập khẩu để trốn thuế. 

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 6/10 đã yêu cầu các nhà nhập khẩu ngừng 

nhập khẩu gạo trong tháng 10 – 11/2020 để hỗ trợ giá gạo nội địa khi nước này bước vào 

vụ thu hoạch chính. Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, chủ yếu mua gạo 
từ Việt Nam, được dự báo sẽ nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn gạo trong năm 2020. 

Năm 2019, nhập khẩu gạo của Philippines đạt mức cao kỷ lục 2,9 triệu tấn sau khi dỡ bỏ 

chính sách hạn ngạch nhập khẩu gạo đã kéo dài hơn 2 thập kỉ. Chính phủ Philippines dự 

báo tồn kho cuối gạo cuối kì năm 2020 sẽ ở mức cao nhất trong 10 năm. Bộ trưởng Nông 

nghiệp William Dar cho biết gần 2 triệu tấn gạo nhập khẩu đã cập cảng Philippines từ đầu 
năm đến năm và còn khoảng 300.000 tấn sẽ được giao trong những tháng cuối năm. 

Ông Dar cho biết sản lượng gạo nội địa trong nửa cuối năm 2020 dự báo ở mức cao với 

mùa sản xuất chính diễn ra từ tháng 6 – 11. Để hỗ trợ giá giữa giai đoạn tồn kho nội địa 

tăng và luồng nhập khẩu ở mức cao, chính phủ Philippines cũng đang tăng mạnh thu mua 
lúa từ các nông dân trong nước để tăng cường tích trữ. 

Tồn kho gạo của Philippines được các nước sản xuất và thương mại gạo theo dõi sát sao 

như tại Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. Giá gạo xuất khẩu giảm trong tuần vừa qua tại phần 

lớn các nước xuất khẩu lớn do nhu cầu thiếu, với nguồn cung mới dự báo sẽ áp giá giảm 

mạnh hơn. Hoạt động xuất khẩu đình trệ so thiếu người mua từ Philippines, theo các nhà 
giao dịch. 
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Brazil: Theo Riotimeonline, vào đầu tháng 10, Hội đồng lãnh đạo quản lí 

(GECEX) của Văn phòng Thương mại Quốc tế Brazil (CAMEX) đã quyết định áp 
dụng thuế nhập khẩu 0% đối với gạo thành phẩm và gạo lứt cho tới 31/12/2020. 

Chính sách giảm thuế tạm thời này có hạn ngạch 400.000 tấn, áp dụng cho các sản phẩm 

thuộc mã HS 1006.10.92 (gạo lứt không phải gạo đồ) và 1006.30.21 (gạo thành phấm, 
không phải gạo đồ) của Mercosur Common Nomenclature (NCM). 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Vào đầu tháng 11, tại Hội thảo quốc tế về các qui định đối với xuất khẩu gạo vào thị trường 

Liên minh châu Âu (EU), ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản, cho biết gạo vẫn là mặt hàng có tiềm năng lớn để xuất khẩu vào EU khi 

mở rộng được hạn ngạch. Và đây là thị trường còn nhiều dư địa, dự báo xuất khẩu gạo 

trong đó có gạo thơm sang EU từ nay đến hết năm dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho dù vẫn chịu 
tác động từ dịch COVID-19.  

Theo cam kết EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm (gồm 30.000 

tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). Đặc biệt, EU sẽ tự 
do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm.  

Với cam kết này, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm. Đối với 
sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 3-5 năm. 

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 9 đến 

hết tháng 10 đã có 10 doanh nghiệp nộp đơn xin chứng nhận với khối lượng khoảng 5.932 
tấn gạo thơm.  

Kì vọng xuất khẩu gạo thơm sang EU trong thời gian tới sẽ lạc quan hơn vì đây là cơ hội rất 

lớn để gạo Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường này về giá và chất lượng. Nhưng để 

chuẩn bị cho những bước tiến dài và chắc trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu 
gạo phải tự xây dựng vị thế riêng để có thể nắm bắt và thực tiễn hóa cơ hội này.  

"Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP về “Qui định về chứng nhận chủng loại 

gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu”. Tuy nhiên các doanh nghiệp nên nghiên 

cứu, cải tiến công nghệ và tổ chức dây chuyền sản xuất khép kín theo các tiêu chuẩn chất 

lượng quốc tế như HACPP, HALAL hay BRC nhằm đảm bảo khả năng cung ứng các sản 
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phẩm phù hợp với thị hiếu và yêu cầu khó tính của các thị trường tiêu dùng cao cấp như 
EU.  

Bên cạnh đó, việc đạt được các giấy chứng nhận tự nguyện khác phổ biến tại EU sẽ giúp 

các thương nhân thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu gạo sang thị trường này, ông Nam chia 
sẻ. 

Đồng quan điểm, ông Daniel Dobrev, Tham tán kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Bulgaria 

tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam cần tạo thêm các cụm ngành theo chiều ngang và chiều 
dọc để tiếp cận thị trường thế giới hiệu quả hơn.  

Đồng thời đẩy mạnh quảng bá nhiều hơn ở các nước EU về lợi ích của gạo Việt Nam, phát 

triển thêm các sản phẩm chế biến sẵn từ gạo phù hợp với khẩu vị, nhu cầu thị trường EU 

như bánh cuốn, gạo lứt, cơm đóng hộp…, kết hợp với các sản phẩm khác của Việt Nam để 
quảng bá tại EU như gia vị, các loại hạt... 

“Bulgaria là quốc gia nhập khẩu gạo quan trọng của Việt Nam và chúng tôi mong muốn 

khách hàng có được thông tin toàn diện về hương vị của sản phẩm này từ Việt Nam”, ông 

Daniel Dobrev nhấn mạnh và kì vọng các doanh nghiệp của Bulgaria sẽ nhập khẩu khoảng 
2.000 tấn gạo từ Việt Nam nhờ EVFTA. 

 

3. Công nghệ, giống lúa 

Giống lúa OM10636 

Giống lúa OM10636 có thời gian sinh 

trưởng 97-102 ngày, cây cao trung bình 

100-115 cm, khả năng đẻ nhánh tốt, 

dạng hình đẹp, cứng cây, hạt gạo đẹp, 

thon dài, tỉ lệ gạo lức đạt 77-78%, tỉ lệ 
gạo trắng 68-69%, cơm trắng, thơm.  

Giống lúa này cho năng suất 6-8 tấn/ha, 

có khả năng chống chịu sâu bệnh, phèn 

và mặn khá; canh tác được ở các vụ 

trong năm và thích hợp cho các vùng 

sinh thái ở ĐBSCL. Với những ưu điểm nêu trên, giống lúa OM10636 đã được Bộ NN&PTNT 
công nhận là tiến bộ kĩ thuật vào cuối năm 2019. 
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Giống lúa ĐTM 14-258 

Giống lúa ĐTM 14-258 do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển 

nông nghiệp Đồng Tháp Mười (Viện Khoa học kĩ thuật nông nghiệp miền Nam) nghiên cứu 
chọn tạo từ tổ hợp lai (OM 5930/Dular) x AS996.  

ĐTM 14-258 là giống lúa mới, có độ thuần cao, cứng cây, bông to, đóng thóc dày, thời gian 

sinh trưởng trung bình 95-100 ngày, thích hợp trồng ở vụ đông xuân và hè thu, thích nghi 

với vùng đất phèn, ít nhiễm sâu bệnh. Giống lúa ĐTM 14-258 có năng suất trung bình 6,5-8 

tấn/ha, hạt gạo thon dài, ít bạc bụng, mềm cơm, thích hợp để thay thế một số giống đã sử 
dụng lâu ngày, dễ nhiễm bệnh. 

 

 

Giống lúa OM429 

Giống lúa OM429 do các nhà khoa học thuộc Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (Viện 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chọn tạo từ tổ hợp lai OM5451x2/FL478 có khả năng 
trồng được các vụ trong năm ở ĐBSCL. 

Giống lúa OM429 có thời gian sinh trưởng trung bình 90-95 ngày, cao 95-105 cm, cứng cây, 

dạng hình đẹp, đẻ nhánh khỏe, bông to, năng suất cao (6-8 tấn/ha) và ổn định qua các vụ, 

chống chịu với rầy nâu và đạo ôn. Hạt gạo trong, thon dài, tỷ lệ bạc bụng thấp, hàm lượng 

amylose đạt 17-18%, tỉ lệ gạo lức đạt 79 - 81%, gạo trắng đạt 70-72%, cơm ngon, mềm dẻo. 

Đặc biệt, giống lúa này chống chịu được độ mặn 4-6‰. 
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có 
thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số 
liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin 
và số liệu này. 

  

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Cục Bảo vệ thực vật 

Tổng cục Hải quan 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (FAO) 

Reuteus 

SSI Research 

Riotimeonline 

 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 10/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 

trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích 

cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những 
lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù 

trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới 
những thiếu sót, sai sót. 
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Trịnh Huyền Trang 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 



 

 

 

 


