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TÓM TẮT

Trong tháng 4, chỉ số giá gạo FAO trung bình 248,2 điểm, tăng 5,2 % so với cùng kì
2019. Ngoại trừ gạo thơm giảm 4,1% xuống 204 điểm thì các loại khác đều tăng.
Trong đó, giá gạo xuất khẩu Ấn Độ vào giữa tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất 8 tháng,
khi các thương nhân bắt đầu tiến hành kí kết hợp đồng mới sau gần ba tuần gián đoạn
vì lo ngại dù kí kết hợp đồng vẫn không thể giao hàng đúng hạn do lệnh phong tỏa bởi
dịch COVID - 19.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt mức 375 - 380 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tuần đầu
tiên của tháng 8/2019, cao hơn đáng kể so với 361 - 365 USD/tấn được niêm yết vào
tháng trước.
Trong khi đó, với tình hình thời tiết có mưa đã thuận lợi hơn giúp cho giá gạo tiêu
chuẩn 5% tấm của Thái Lan vào gần cuối tháng 4/2020 giảm xuống còn 530 - 538
USD/tấn, thấp hơn so với mức cao nhất đạt được trong tháng 4 là 555 - 580 USD/tấn đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.
Tại Việt Nam, tính đến ngày 15/4/2020, khối lượng gạo xuất khẩu đạt 1,57 triệu tấn, trị
giá 721,2 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và 2,2% về giá trị so với cùng kì năm 2019.
Ước tính khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2020 đạt 400.000 tấn với giá trị 185 triệu
USD, đưa tổng khối lượng gạo và giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2020 đạt 1,92 triệu
tấn và 886 triệu USD, giảm 7,9% về khối lượng và giảm 0,5% về giá trị so với cùng kì
năm 2019.
Về thị trường trong nước, giá lúa tại khu vực ĐBSCL nhìn chung có xu hướng tăng
trong tháng 4, đặc biệt là các loại lúa thường.
Tại một số địa phương, các thương nhân thu gom nhiều loại lúa thường để chế biến
thành gạo trắng xuất khẩu và dự trữ, do đó đã khiến giá tăng lên mạnh, đặc biệt là
ngay sau khi Chính phủ cho phép xuất khẩu vào đầu tháng 4/2020.
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PHẦN I
THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI
1. Sản xuất
Trong tháng 4, sản lượng sản xuất gạo
thế giới giảm 0,16% so với cùng kì năm
trước đạt 42,6 triệu tấn, theo FAO.
Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp
Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo
toàn cầu tháng 4 ước khoảng 41,6
triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kì
năm ngoái.
Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc
tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn
cầu tháng 4 đạt 42,2 triệu tấn, tăng
1,8% so với cùng kì năm 2019.
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Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10
(Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu tấn)

Thái Lan: Vào đầu tháng 4, bà Pimchanok Vonkorpon, Tổng giám đốc Văn
phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại (TPSO) thuộc Bộ Thương mại
Thái Lan cho biết TPSO đang theo dõi các thị trường gạo toàn cầu trong đại
dịch COVID-19, vào thời điểm nhiều nước xuất khẩu gạo chủ chốt như Ấn Độ, Trung
Quốc,… ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo đủ lương thực tiêu dùng nội địa.
Bà Pimchanok nói rằng Thái Lan không thể bị thiếu hụt lương thực hoặc gạo vì nhu cầu
tiêu dùng nội địa chiếm 50% tổng sản lượng, trong khi xuất khẩu chỉ chiếm có 32% sản
lượng gạo mỗi năm và phần còn lại để lưu kho. Ngay cả khi nhu cầu xuất khẩu và tiêu
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dùng nội địa tăng vì có nhiều người ở nhà hơn thì tình trạng thiếu hụt cũng không thể
xảy ra.
Theo bà Pimchanok, các kho gạo của Thái Lan có thể phục vụ cho tiêu dùng nội địa trong
6 tháng cho tới khi thu hoạch vụ mới. Tuy nhiên, Bộ Thương mại đã yêu cầu khu vực tư
nhân giúp duy trì các kho gạo nhằm đảm bảo đủ nguồn cung nội địa.
Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Quốc gia Đông Nam Á
này sản xuất hơn 20 triệu tấn gạo mỗi năm, trong đó khoảng 10 triệu tấn để tiêu dùng
trong nước và phần còn lại để xuất khẩu.
Trong khi đó, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Chookiat
Ophaswongse nói rằng cùng với sự lây lan của dịch COVID-19 trên khắp thế giới, nhiều
nước xuất khẩu và nhập khẩu gạo như Indonesia, Philippines và Singapore đã tăng cường
an ninh lương thực trong nước, nhưng Thái Lan không có dấu hiệu nào cho thấy hạn chế
xuất khẩu gạo.
Theo ông Chookiat, hạn hán trên diện rộng đã làm cho sản lượng vụ lúa thứ hai thấp hơn
và nhu cầu gạo toàn cầu đã tăng do sự bùng phát của dịch COVID-19, nhưng Thái Lan sẽ
không phải đối mặt với tình trạng thiếu gạo vì sản lượng gạo đủ để tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu.
Ông Chookiat nói rằng Thái Lan sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo như bình thường và kì vọng có
thể xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo trong năm 2020. Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong hai
tháng đầu năm nay tiếp tục không hoàn thành chỉ tiêu, với khối lượng dừng lại ở mức
450.000-500.000 tấn mỗi tháng. Để đạt được chỉ tiêu xuất khẩu 7-8 triệu tấn trong năm
nay, trung bình mỗi tháng Thái Lan phải xuất khẩu 620.000 tấn.
Đồng thời, Thái Lan cần theo dõi chính sách xuất khẩu gạo của những nước khác trong
quí II/2020. Nếu sau đó nhận thấy khối lượng xuất khẩu của Thái Lan tăng lên 850.000
đến 1 triệu tấn mỗi tháng thì Chính phủ nên bắt đầu cân nhắc áp dụng một kho đệm.

Campuchia: Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho
biết xuất khẩu gạo của nước này sang thị trường quốc tế trong 4 tháng đầu
năm nay đã tăng khoảng 40,5% so với cùng kì năm ngoái, lên 300.000 tấn.
Cũng trong giai đoạn này, xuất khẩu nông sản Campuchia theo đường chính thức đạt trên
2 triệu tấn và theo đường tiểu ngạch đạt 1 triệu tấn.

Ấn Độ: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (Bộ Công Thương) cho biết theo ông
B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA) các hoạt
động xuất khẩu đã hoạt động trở lại, mặc dù chính phủ Ấn Độ đã kéo dài thời
gian phong tỏa toàn tới ngày 3/5 để ứng phó với đại dịch COVID-19.
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Theo đó các doanh nghiệp và thương nhân xuất khẩu gạo Ấn Độ bắt đầu kí các hợp đồng
xuất khẩu mới sau gần ba tuần tạm dừng do lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng, vận
chuyển gạo trong nước.
Việc Ấn Độ xuất khẩu trở lại sẽ tác động nhất định tới giá gạo thế giới – vốn đã tăng lên
trong những tuần qua sau khi các đối thủ xuất khẩu gạo chính của Ấn Độ như Thái Lan đã
đẩy mạnh xuất khẩu và tăng giá bán trong lúc hoạt động xuất khẩu của nước này bị
ngưng trệ.
Ông Nitin Gupta, Phó Chủ tịch của Olam India, một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn tại Ấn
Độ cho biết các hợp đồng mới đang được kí kết nhưng với tốc độ rất chậm, do lo ngại về
các nút thắt trong chuỗi cung ứng.
Một nhà xuất khẩu gạo tại Kakinada, bang Andhra Pradesh cho biết thêm, hầu hết các
thương nhân đang cố gắng thực hiện các hợp đồng đã kí trước đó, tiếp đến là kí các hợp
đồng giao tháng 5 và tháng 6… (không dám kí hợp đồng giao tháng 4), đồng thời hi vọng
chính phủ sẽ giảm bớt các hạn chế về di chuyển sau khi lệnh phong tỏa kết thúc vào ngày
3/5 tới.

Myanmar: Theo tờ Myanmar Times, một quan chức cấp cao của Bộ Thương
mại Myanmar cho biết cơ quan này đang tạm ngừng cấp giấy phép xuất
khẩu gạo.
"Chúng tôi chỉ giới hạn việc cấp giấy phép xuất khẩu mới như một biện pháp tạm thời cho
đến khi chúng tôi có thể thay đổi sang một hệ thống tốt hơn. Tuy nhiên sau khi hệ thống
mới đi vào hoạt động, giấy phép sẽ được cấp lại", Tổng cục trưởng Cục Thương mại U Min
Min cho hay.
Với thị trường xuất hiện những suy đoán rằng Bộ đã cấm xuất khẩu gạo, ông U Min Min
giải thích đây chỉ là một biện pháp chuyển đổi hướng tới một hệ thống tốt hơn, nhưng ông
không cung cấp bất kì thông tin nào về hệ thống mới hoặc khi nào nó sẽ đi vào hoạt
động.
Trong khi một số nhà quan sát kết luận lệnh cấm có thể nhằm đảm bảo đủ gạo trong
nước vì dịch COVID-19, một quan chức của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi
Myanmar đã bác bỏ ý kiến này.
Người này khẳng định có đủ nguồn cung trong nước và tin đồn được lan truyền bởi những
người muốn lợi dụng tình hình để trục lợi. Chỉ khi có nguồn cung dư thừa, hàng hoá mới
được xuất khẩu.
Ông U Min Min cũng cho biết thêm một hệ thống xuất khẩu gạo mới đang được triển khai
và nó sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Bộ Thương mại Myanmar đã phê duyệt giấy phép
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xuất khẩu 250.000 tấn gạo bằng đường biển để thương nhân có thể xuất khẩu số lượng
đó trong giai đoạn chuyển tiếp.
Gạo Myanmar được xuất khẩu chủ yếu sang các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu.
Dữ liệu trong tuần cuối tháng 2 chỉ ra Myanmar đã xuất khẩu hơn 40.000 tấn gạo trị giá
13 triệu USD bằng đường biển, trong đó 8000 tấn trị giá 2,3 triệu USD được vận chuyển
sang Trung Quốc, theo Myanmar Times.

2. Tiêu thụ
Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ
gạo toàn cầu tháng 4 đạt 42,7 triệu tấn,
giảm 0,3% so với cùng kì 2019.
Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ
gạo tháng 4 ở mức 41,8 triệu tấn, tăng 1,4%.

Philippines: Reuters ngày 11/5 đưa tin, Philippines đang tìm mua thêm
300.000 tấn gạo từ thị trường quốc tế để làm đầy kho dự trữ quốc gia nhằm
đảm bảo an ninh lương thực trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 và trước
mùa giáp hạt – vào quí III/2020.
Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết Philippines đã gửi đề nghị chào mua tới
những nước sản xuất lớn nhất Châu Á là Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và
Campuchia. Khối lượng nhập khẩu đó sẽ theo hình thức hợp đồng liên chính phủ, đưa
tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này lên kỉ lục cao 3 triệu tấn.
Nhu cầu mới từ Philippines có thể đẩy giá gạo xuất khẩu của Châu Á vốn đã cao nhất
trong vòng 2 năm sẽ còn tăng thêm nữa. Sản lượng gạo của Philippines quí I/2020 giảm
3,6% so với cùng kì năm ngoái.
Indonesia: Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) đang lên kế hoạch
thu mua tiếp lượng gạo trong dân nhằm củng cố tồn kho quốc gia trong
trường hợp nước này bị phong tỏa do bùng nổ dịch COVID-19. Bulog dự kiến
sẽ mua khoảng 950.000 tấn gạo trong dân nhằm duy trì tồn kho ở mức 1 – 1,5 triệu tấn.
Cơ quan này cũng đã thu mua được 61% chỉ tiêu tháng 4 – 6 do nước này đang bước vào
thời điểm thu hoạch rộ. Tính đến ngày 9/4/2020, lượng gạo dự trữ của cơ quan này đạt
1,44 triệu tấn.
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Trung Quốc: Một lãnh đạo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/4 cho
biết, nước này vẫn đảm bảo đủ cung các ngũ cốc chính để đáp ứng nhu cầu
trong nước và không lo bị thiếu, dù không có bất kì hợp đồng nhập khẩu
nào.
Thông báo này được đưa ra sau khi sự bùng phát của dịch COVID-19 gián đoạn nguồn
cung ứng nhiều loại nông sản trên toàn cầu.
Wang Bin, người đứng đầu Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại nước này cho
biết dự trữ lúa mì, ngô và gạo tính đến cuối năm 2019 đạt trên 280 triệu tấn, trong khi tiêu
thụ bình quân hàng năm là trên 200 triệu tấn. Do đó, người tiêu dùng không cần phải lo
lắng về khả năng thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc hoặc giá cả tăng vọt.
Cũng ngày 2/4, Bộ Thương mại nước này cho biết có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ bội
thu ngũ cốc trong năm 2020.
"Trung Quốc đã trải qua nhiều năm liền bội thu, có lượng dự trữ dồi dào, và giá ngũ cốc
luon ổn định”, lãnh đạo của Bộ này cho biết. Sản lượng ngũ cốc năm 2019 đạt kỉ lục cao,
664 triệu tấn, là năm thứ 16 liên tiếp bội thu.
Theo ông Wang, nước này nhập khẩu ngũ cốc chủ yếu là các loại dùng làm thức ăn chăn
nuôi như đậu nành. Nhập khẩu gạo và lúa mì chỉ chiếm 1-2% trong tổng tiêu thụ nội địa.
Gạo là một loại lương thực chính ở Trung Quốc. Nước này trồng 3 vụ lúa, gồm lúa sớm,
lúa Hè và lúa Thu. Vụ Thu có 3 loại chính gồm ngô và lúa giữa và cuối vụ, chiếm phần lớn
sản lượng ngũ cốc của cả năm.

3. Diễn biến giá
Trong tháng tháng 4/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 248,2 điểm, tăng 5,2 % so
với cùng kì 2019 (tại 2002-2004 là100 điểm).
Ngoại trừ gạo thơm giảm 4,1% xuống 204 điểm thì các loại khác đều tăng.

Bảng 2: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 4/2020 (Nguồn: FAO)
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Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu Ấn Độ vào giữa tháng 4 đã tăng lên mức cao
nhất 8 tháng, khi các thương nhân bắt đầu tiến hành kí kết hợp đồng mới sau gần ba tuần
gián đoạn vì lo ngại dù kí kết hợp đồng vẫn không thể giao hàng đúng hạn do lệnh phong
tỏa bởi dịch COVID - 19.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt mức 375 - 380 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tuần đầu tiên
của tháng 8/2019, cao hơn đáng kể so với 361 - 365 USD/tấn được niêm yết vào tháng
trước.
Trong khi đó, với tình hình thời tiết có mưa đã thuận lợi hơn giúp cho giá gạo tiêu chuẩn
5% tấm của Thái Lan vào gần cuối tháng 4/2020 giảm xuống còn 530 - 538 USD/tấn,
thấp hơn so với mức cao nhất đạt được trong tháng 4 là 555 - 580 USD/tấn - đây cũng là
mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.
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PHẦN II
THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM

1. Sản xuất
 Diện tích gieo trồng, thu hoạch
Gieo trồng: Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 15/4, cả nước gieo cấy được
3.021,3 nghìn ha lúa đông xuân, giảm 3,2% cùng kì năm trước. Các địa phương phía Bắc
gieo cấy lúa đông xuân đạt 1.097,2 nghìn ha, giảm 1,5% cùng kì năm trước, trong đó vùng
Đồng bằng sông Hồng đạt 502,1 nghìn ha, giảm 12,7 nghìn ha do một số địa phương
chuyển đổi cơ cấu sản xuất và mục đích sử dụng đất.
Hiện nay, lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc sinh trưởng và phát triển tốt, đang
trong giai đoạn làm đòng, chuẩn bị trổ bông, tuy nhiên độ ẩm cao, mưa nắng xen kẽ nên
sâu bệnh dễ phát sinh.
Tại các địa phương phía Nam, diện tích xuống giống lúa đông xuân đạt 1.924,1 nghìn ha,
giảm 4,1% so với cùng kì năm trước do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, trong
đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.546,5 nghìn ha, giảm 58 nghìn ha do chuyển đổi
mục đích sử dụng đất.

Thu hoạch: Đến trung tuần tháng 4, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.679,8
nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 87,3% diện tích xuống giống và giảm 2,4 % so với cùng kì
năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thu hoạch 1.487,7 nghìn ha,
chiếm 96,2% và bằng 97,2%. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, năng suất lúa đông
xuân vùng ĐBSCL năm nay ước tính đạt 68,2 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với vụ đông xuân
trước; sản lượng đạt 10,55 triệu tấn, giảm 329,8 nghìn tấn.
Trên những diện tích lúa đông xuân đã thu hoạch, các địa phương tiến hành vệ sinh đồng
ruộng, cày ải, phơi đất để xuống giống vụ hè thu. Tính đến ngày 15/4, các địa phương phía
Nam gieo sạ được 602,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 96,8% cùng kì năm trước, trong đó
vùng ĐBSCL đạt 589,8 nghìn ha, bằng 96,8%.

 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết
Rầy nâu: Rầy nâu trên đồng tuần tới xuất hiện phổ biến rầy tuổi 5, trưởng thành gây hại
chủ yếu ở mức nhẹ trên trà lúa mạ đến đòng trổ.
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Sâu cuốn lá: Có khả năng xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánhđòng trổ. Chú ý những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ
có khả năng bị hại ở mức trung bình.
Cháy lá: Tuần giữa tháng 4 có thể gia tăng diện tích, tỉ lệ nhiễm do điều kiện thời tiết hiện
nay sáng sớm nhiều sương mù, ẩm độ không khí cao thích hợp cho bệnh đạo ôn phát
triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng trổ.
Ngoài ra cần chú ý bọ trĩ ở giai đoạn lúa mới gieo sạ, muỗi hành ở giai đoạn đẻ nhánh,
bệnh đốm vằn, cháy bìa lá ở giai đoạn trổ-chín.

Thời tiết: Vào đầu tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TM-MT) vừa mới có báo cáo
gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ
doanh nghiệp và giải quyết vấn đề hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở
đồng bằng sông Cửu Long.
Cụ thể, nhiều hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa lớn, quan trọng, lượng nước tích được đầu
mùa cạn là không nhiều, chỉ từ 40-70% tùy từng hồ, đặc biệt có hồ chứa chỉ tích được
khoảng 15-25%. Các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ cũng chỉ tích được 70-80%, nhiều hồ chỉ
đạt 40-50%.
Dự báo, trong những tháng còn lại đặc biệt là từ tháng 5 đến tháng 8/2020, lượng dòng
chảy trên các sông suối ở khu vực này vẫn rất nhỏ, phổ biến thiếu hụt từ 15-70% so với
trung bình nhiều năm và có thể gay gắt hơn mùa khô năm 2019. Vì vậy, nguy cơ tiếp tục
xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước là rất lớn và có thể sẽ rất nghiêm trọng.
12
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Đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong năm 2019, tổng lượng mưa mùa lũ trên lưu vực
sông Mê Công thiếu hụt từ 20-40% so với trung bình nhiều năm và từ 15-25% so với năm
2015. Từ đầu mùa khô đến nay đã có 5 đợt xâm nhập mặn tăng cao làm ảnh hưởng lớn
đến sản xuất và dân sinh.
Bộ TN-MT đánh giá, xu thế xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long sẽ giảm dần, tuy
nhiên, do dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông về đồng bằng sông Cửu Long không
được cải thiện nên độ mặn vẫn ở mức cao, tình hình nắng nóng, hạn hán tiếp tục diễn ra;
trên các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn xâm nhập mặn duy trì ở mức cao tới cuối tháng 4 tới,
sau đó giảm dần.
Hiện nay, đã có 5 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn gồm: Long An, Tiền
Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau.

Một số biện pháp quản lí -canh tác lúa
Độ mặn đang có chiều hướng gia tăng. Theo nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi Miền
Nam, độ mặn tăng cao từ ngày 8-15/4/2020.
Do vậy, các địa phương không được chủ quan, cần thường xuyên kiểm theo dõi cập nhật
các bản tin SMS về xâm nhập mặn để có phương án chủ động ứng phó, cụ thể như chủ
động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp khi cần thiết, bố trí mùa vụ hợp lí với các diễn
13
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biến nguồn nước, vận hành hệ thống công trình ứng phó, tăng cường lấy nước ngay khi có
thể và kết hợp tưới tiêu tiết kiệm, đồng thời kiểm soát mặn ở các hệ thống thủy lợi, đảm
bảo tích trữ nước phục vụ sản xuất.
Khuyến cáo sản xuất cây trồng ứng phó hợp lí trong điều kiện hạn, mặn, chẳng hạn như:
Đối với lúa dễ bị thiệt hại ở giai đoạn mạ và giai đoạn lúa trổ, nếu độ mặn trên 1 ‰ không
cho nước vào ruộng; khi sử dụng nước pha thuốc phun xịt thì nên sử dụng nước không
nhiễm mặn (nhỏ hơn 0,8 ‰).
Điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp cùng giai đoạn lúa thích hợp cho sâu bệnh
phát sinh và gây hại, vì vậy cần thăm đồng thường xuyên kiểm tra kĩ đồng ruộng để có
biện pháp quản lý hiệu quả, đặc biệt đối với bệnh hại khi thấy có dấu hiệu chớm bệnh bà
con ngưng bón phân đạm, xử lí thuốc đặc trị kịp thời, không pha chung với phân bón lá.
Phun ngừa đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trước khi lúa trổ và sau khi lúa đã trổ đều. Tiếp tục
theo dõi, chăm sóc và quản lí tốt những diện tích đã nhiễm bệnh.
Hiện tại ngoài đồng phổ biến rầy nâu tuổi 3,4 nhiễm chủ yếu với mật số thấp 500 - 800
con/m2. Cần chủ động thăm đồng, quan sát kĩ gốc lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu
trên các trà lúa vụ Hè Thu 2020.
Khuyến cáo nông dân chỉ nên xử lí thuốc đặc trị khi rầy đang tuổi 2-3 và mật số rầy
>3.000 con/m2 cần sử dụng một trong những loại thuốc chống lột xác để phun trừ, chú ý
không kết hợp với các loại thuốc phổ rộng để tránh nguy cơ bộc phát rầy ở giai đoạn sau.
Khuyến cáo nông dân phải tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng liều
lượng, đúng lúc và đúng cách khi phun thuốc, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau
khi sử dụng để đúng nơi qui định nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

2. Tiêu thụ
Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, Theo số
liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính đến ngày
15/4/2020, khối lượng gạo xuất khẩu đạt 1,57
triệu tấn, trị giá 721,2 triệu USD, giảm 8,6% về
lượng và 2,2% về giá trị so với cùng kì năm
2019.
Ước tính khối lượng gạo xuất khẩu tháng
4/2020 đạt 400.000 tấn với giá trị 185 triệu
USD, đưa tổng khối lượng gạo và giá trị xuất
khẩu 4 tháng đầu năm 2020 đạt 1,92 triệu tấn
và 886 triệu USD, giảm 7,9% về khối lượng và
giảm 0,5% về giá trị so với cùng kì năm 2019.
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Trong 3 tháng đầu năm 2020,
Philippines đứng đầu về thị trường
xuất khẩu gạo của Việt Nam với
36,7% thị phần, sản lượng đạt 594,2
nghìn tấn (tăng 8,2%), giá trị đạt 257,2
triệu USD (tăng 19,1%). Các thị trường
khác cũng có giá trị xuất khẩu gạo
tăng mạnh là Trung Quốc (gấp 4,37
lần), Đài Loan (gấp 2,79 lần) và
Indonesia (tăng 92,1%); thị trường có
giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất
là Bờ Biển Ngà (giảm 70,7%).

Về chủng loại xuất khẩu, trong quí I/2020,
giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 43% tổng
kim ngạch; gạo jasmine và gạo thơm chiếm
34,9%; gạo nếp chiếm 16,5%; gạo japonica
và gạo giống Nhật chiếm 5,4%.
Các thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất
của Việt Nam là Philippines (với 211,4 triệu
USD, chiếm 59,4%), Malaysia (với 56,4 triệu
USD, chiếm 15,9%) và Papua New Guinea
(với 10,8 triệu tấn, chiếm 3,0%).
Đối với gạo jasmine và gạo thơm, thị trường
xuất khẩu lớn nhất là Philippines (với 68,5
triệu USD, chiếm 23,7%), Ghana (với 44,5
triệu USD, chiếm 15,4%) và Gabon (với 42,7
triệu USD, chiếm 14,8%).
Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc (với 87,7 triệu USD, chiếm 64,3%),
Philliines (với 19,5 triệu USD, chiếm 14,3%) và Malaysia (với 11,8 triệu USD, chiếm 8,6%).
Với gạo japonica và gạo giống Nhật, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Kiribati
(với 20,3 triệu USD, chiếm 45,6%), Đảo quốc Solomon (với 4,6 triệu USD, chiếm 10,4%) và
Philippines (với 3,5 triệu USD, chiếm 7,8%).
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Bảng 3: Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2020 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2020 của TCHQ)
(Nguồn: VITIC)

3. Diễn biến giá
Theo Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2020 đạt 461,9
USD/tấn, tăng 6,3% so với cùng kì năm 2019.
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Giá lúa tại khu vực ĐBSCL nhìn chung có xu hướng tăng trong tháng 4/2020, đặc biệt là
các loại lúa thường. Tại một số địa phương, các thương nhân thu gom nhiều loại lúa
thường để chế biến thành gạo trắng xuất khẩu và dự trữ, do đó đã khiến giá tăng lên
mạnh, đặc biệt là ngay sau khi Chính phủ cho phép xuất khẩu vào đầu tháng 4/2020.
Tại An Giang, lúa IR50404 tăng 100 đồng/kg lên 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 100
đồng/kg lên mức 5.700 đồng/kg; lúa OM 6976 khoảng 5.600 đồng/kg.
Tại Bạc Liêu, lúa Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg xuống còn 5.800 – 5.900 đồng/kg; lúa
OM 5451 giảm 100 đồng/kg xuống còn 5.500 – 5.600 đồng/kg. Tại Kiên Giang, lúa
IR50404 tăng 300 đồng/kg lên 5.700 – 5.800 đồng/kg; lúa OM 4218 tăng 500 đồng/kg lên
6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 6976 tăng 300 đồng/kg lên 6.600 – 6.700 đồng/kg.
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PHẦN III
DỰ BÁO

Trong báo cáo công bố tháng 4/2020, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ dự báo về sản
lượng gạo niên vụ 2019/20 của Myanmar, Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt
Nam.
USDA hạ dự báo về sản lượng gạo toàn cầu xuống 496,1 triệu tấn, giảm 3,2 triệu tấn so
với dự báo tháng 3, và thấp hơn 0,5% so với sản lượng vụ 2018-2019.
Các nước xuất khẩu gạo thuộc khu vực Đông Nam Á chiếm hơn 80% trong tổng mức giảm
sản lượng dự báo cho năm 2019-2020, do bị hạn hán. Sản lượng của Trung Mỹ và Caribe
dự báo cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Sản lượng của khu vực Đông Nam Á giảm cũng
là lí do khiến USDA hạ dự báo về xuất khẩu gạo toàn cầu năm 2020.
Tiêu thụ và thất thoát gạo trên toàn cầu niên vụ 2019-2020 dự báo ở mức 490,2 triệu tấn,
giảm 2,1 triệu tấn so với dự báo tháng 3 và giảm gần 1% so với mức cao kỷ lục của năm
trước. Brazil, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria và Thái Lan chiếm phần lớn mức
điều chỉnh giảm dự báo về tiêu thụ, trong đó của Nigeria dự báo giảm 300.000 tấn xuống
6,3 triệu tấn do nguồn cung ít đi. Tiêu thụ của Hàn Quốc được điều chỉnh giảm 0,35 triệu
tấn xuống 4,1 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 1968.
So với niên vụ trước, tiêu thụ và thất thoát ở Bangladesh, Myanmar, Trung Quốc, Ai Cập,
Ấn Độ, Philippines và Việt Nam dự báo sẽ tăng lên; trái lại, tiêu thụ dự báo sẽ giảm ở Nhật
Bản và Hàn Quốc do xu hướng đa dạng hóa lương thực. Tiêu thụ ở Mỹ dự báo giảm 7,5%
do nguồn cung ít đi.
Thương mại gạo toàn cầu năm 2020 dự báo đạt 42,8 triệu tấn, giảm gần 2% so với dự báo
tháng 3 và giảm 5% so với năm 2019. Đây là năm thứ 3 liên tiếp thương mại gạo thế giới
sụt giảm, do nhập khẩu của các nước Bangladesh, Trung Quốc và Nigeria giảm sút.
Xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm 2020 sẽ tiếp tục bị hạn chế bởi lệnh cấm và những
hạn chế xuất khẩu gần đây ở một số nước Đông Nam Á để đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia trong bối cảnh dịch COVID-19.
Nguồn cung từ những nước xuất khẩu này dự báo cũng sẽ giảm đi do tác động tiêu cực
của thời tiết như hạn hán. Ấn Độ mặc dù không cấm xuất khẩu nhưng hàng tháng phong
tỏa (từ 25/3) và tình trạng thiếu nhân lực lao động cũng ảnh hưởng tới việc vận chuyển và
bốc xếp gạo ở các nhà máy và cảng biển, khiến các doanh nghiệp không dám kí hợp đồng
mới trong thời gian đó.
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Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, nhằm ứng phó với tác động của dịch COVID-19,
Indonesia có kế hoạch thu mua khoảng 950.000 tấn gạo trong dân nhằm duy trì tồn kho ở
mức 1-1,5 triệu tấn.
Trong khi đó, Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng sản lượng nông nghiệp nội địa khi khuyến
khích trồng trở lại hai vụ lúa/năm; Giá gạo hiện nay tăng tại hầu khắp các thị trường, tuy
nhiên cần lưu ý tồn kho trong dân tại khu vực Châu Á tăng có thể tác động đến nhu cầu
trong thời gian tới.
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PHẦN IV
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

Vào tuần cuối tháng 4, ngay sau khi Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường trở
lại, nhiều doanh nghiệp gạo cho biết rất phấn khởi và đang nối lại thông tin với đối tác để
tiếp tục đàm phán hợp đồng mới trong tháng 5 này.
Bà Đặng Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An chia sẻ rằng
ngay khi biết thông tin được xuất khẩu gạo bình thường trở lại công ty bà đã bắt đầu đàm
phán hợp đồng xuất khẩu mới với đối tác.
Theo đó, đã có một đối tác đặt hợp đồng khoảng 1.500 tấn gạo thơm đài với giá 510 USD/
tấn. Mức giá này dù thấp hơn so với hồi đầu tháng 4 nhưng vẫn cao hơn 100 USD/ tấn so
với tháng 1 và tháng 2/2020. Công ty đang cân nhắc để tiến tới kí kết hợp đồng.
Còn theo ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung
An cho biết sau khi giải tỏa được 3.000 tấn gạo bị kẹt tại cảng, trong tháng 5 và tháng 6,
Trung An sẽ thực hiện giao khoảng 27.000 tấn gạo theo hợp đồng đã kí, đồng thời thương
thảo thêm hợp đồng mới với giá tốt hơn.
Bên cạnh đó, vào đầu tháng 5, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) công bố kế hoạch kinh
doah 2020 với mục tiêu doanh thu 7.352 tỉ đồng, giảm gần 16% so với thực hiện năm
2019, trong khi lãi sau thuế kì vọng đạt 360 tỉ đồng, tăng gần 7,5%.
Đây là kế hoạch đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế ảnh hưởng kéo dài của
COVID-19, và tỏ ra kém lạc quan hơn nhiều so với kế hoạch HĐQT đưa ra hồi đầu năm
(doanh thu 8.840 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 541 tỉ đồng).
Trong báo cáo của mình, ban lãnh đạo Lộc Trời thông tin hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn, điều này khiến cho việc niêm yết cổ
phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) không thuận lợi.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, cổ đông Lộc Trời đã thông qua kế hoạch niêm yết
trên HOSE, nhưng từ đó đến nay đã hai năm vẫn chưa thể thực hiện. Do đó, ban lãnh đạo
công ty trình cổ đông xem xét thông qua việc gia hạn và dự kiến hoàn tất niêm yết cổ
phiếu trong năm 2022.
Tại đại hội sắp tới, Lộc Trời cũng có kế hoạch xin thông qua việc bổ sung ngành nghề sản
xuất điện mặt trời.
Liên quan đến công tác quản trị, HĐQT sẽ trình kế hoạch thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng
giám đốc của Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn từ ngày 23/5/2020.
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PHẦN V
CHÍNH SÁCH
1. Chính sách các nước trên thế giới
Ấn Độ: Theo Financialexpress.com, vào đầu tháng 4, các nhà xuất khẩu gạo
hàng đầu Ấn Độ tin tưởng rằng Chính phủ Ấn Độ không áp dụng biện pháp
hạn chế xuất khẩu một số loại lương thực chính như một số nước (Việt Nam,
Nga, Kazakhstan…) đã làm vì Ấn Độ có nguồn cung dồi dào và đủ khả năng đáp ứng nhu
cầu trong nước.
Ngoài ra, các nhà xuất khẩu gạo Phi Basmati Ấn Độ còn chỉ ra rằng xuất khẩu gạo Phi
Basmati của nước này đã giảm 41% về số lượng, xuống còn khoảng 4,5 triệu tấn trong
năm tài chính 2019-2020 (tháng 4/2019-tháng 3/2020).
Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (REA) cho biết
không có bất kì lo ngại nào về việc thiếu hụt nguồn cung gạo tại Ấn Độ hiện nay, bởi Tổng
công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) đã dự trữ được lượng lúa gạo cao kỉ lục trong năm 20192020; Sản lượng lúa gạo của Ấn Độ năm nay cũng dự kiến đạt mức cao kỷ lục mới.
Trong khi đó, bang Andhra Pradesh và Telangana (các bang sản xuất lúa lớn) đã yêu cầu
FCI hỗ trợ, thu mua tạm trữ thêm 8 triệu tấn gạo trong vụ Đông Xuân (đang thu hoạch) do
vụ mùa bội thu.
Ông Rao cho biết thêm gạo Phi Basmati của Ấn Độ không thể cạnh tranh với Việt Nam và
một số nước xuất khẩu gạo khác, do giá gạo của nước này thấp hơn giá gạo Ấn Độ. Bên
cạnh đó, một số khách hàng mua gạo Phi Basmati chính của Ấn Độ tại khu vực
như: Indonesia, Bangladesh… đã đẩy mạnh sản xuất lúa gạo trong các năm 2018-2019,
qua đó giảm lượng nhập khẩu trong năm 2019-2020.
Hiện nay, các nước Benin, Nepal, Somalia, UAE và Bờ Biển Ngà là 5 nhà nhập khẩu gạo
Phi Basmati lớn nhất của Ấn Độ, chiếm 44% tổng giá trị xuất khẩu loại gạo này của Ấn Độ
(trong giai đoạn từ 4-12/2019).

Campuchia: Bộ Tài chính Campuchia ngày 13/4 cho hay nước này dỡ bỏ
một phần lệnh cấm xuất khẩu gạo – đã áp dụng từ ngày 6/4 để đảm bảo an
ninh lương thực trong nước trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên
toàn cầu.
Campuchia chỉ xuất khẩu khoảng 500.000 tấn gạo mỗi năm, theo số liệu của Chính phủ
nước này. Tuy nhiên, việc Campuchia cấm xuất khẩu gạo đúng thời điểm nhiều nước khác
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cũng có hành động tương tự đã gây lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung lương thực trên
toàn cầu.
Thái Lan: Các nhà sản xuất và phân phối gạo đóng túi của Thái Lan ngày
23/4/2020 đã đồng ý giảm tới 50% giá bán gạo, theo yêu cầu của Bộ
Thương mại nước này.
Đây là chiến dịch thứ 2 do Bộ khởi xướng nhằm hạ giá hàng hóa giúp cho người dân trong
bối cảnh dịch COVID-19. Trước đó, ngày 16/4, Bộ này đã yêu cầu các nhà sản xuất, phân
phối hàng tiêu dùng và các trung tâm thương mại hạ 5-58% giá bán các sản phẩm để
giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh.
Chiến dịch bắt đầu với 6 loại hàng hóa bao gồm 72 mặt hàng, giảm giá trong thời gian từ
16/3 đến 30/6. Sáu loại hàng này bao gồm: thực phẩm và đồ uống, thực phẩm đông lạnh
(thành phẩm), nước sốt gia vị, các sản phẩm sử dụng hàng ngày, sản phẩm chăm sóc cơ
thể và sản phẩm làm sạch.
Sáu sản phẩm gạo đóng túi, bao gồm các loại gạo Hom Mali 100%, Hom Mali cao cấp và
gạo thơm nằm trong chiến dịch giảm giá đợt đầu.
Trong đợt giảm giá thứ 2 bắt đầu từ ngày 23/4 (kéo dài đến cuối tháng 6) có thêm 98 mặt
hàng của 18 nhà sản xuất và phân phối với mức giá giảm lên tới 50%.
Ông Somkiat Makayatorn, chủ tịch danh dự của Hiệp hội đóng gói gạo Thái Lan dự đoán
giá gạo đóng túi (xuất khẩu) sẽ tăng thêm nữa, sau khi giá trong nước đã tăng 20-30% kể
từ đầu năm, chủ yếu do hạn hán và nhu cầu tăng mạnh vì đại dịch.
Giá gạo xay xát, được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất gạo đóng túi, đã tăng từ
12,50 baht/kg đầu tháng 1/2020 lên 15 baht/kg hiện nay.
Theo ông Somkiat, giá gạo xay xát dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng 8 hoặc tháng 9,
trước vào vụ hoạch mới. Ông cho biết đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm là nguyên
nhân khiến sản lượng gạo vụ phụ giảm khoảng 1,5 – 2 triệu tấn. Mặc dù nhu cầu tăng
ngắn hạn, tiêu thụ gạo trong nước ở Thái Lan dự kiến sẽ giảm trong năm nay vì thiếu vắng
khách du lịch nước ngoài.

2. Chính sách của Việt Nam
Chiều 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ
trực tuyến về vấn đề xuất khẩu gạo với sự tham dự của lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL, vựa lúa
của cả nước, các tập đoàn, tổng công ty lương thực lớn, một số bộ, ngành.
Tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết năm 2020, Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 6 triệu tấn
gạo. Do tình hình dịch COVID-19 và thiên tai, hạn hán, nhiều nước đã dừng xuất khẩu gạo
để đề phòng tình trạng khan hiếm lương thực có thể xảy ra.
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“Vì thế, chúng ta đã có chủ trương xuất khẩu có kiểm soát để xem xét tình hình sản xuất
vụ Đông Xuân, Hè Thu, xem sản lượng, diện tích, năng suất cụ thể để trước hết bảo đảm
lương thực cho đất nước 100 triệu dân, đề phòng bất trắc xảy ra. Đây là việc làm cần
thiết”, Thủ tướng nói.
Sau khi nghe báo cáo của đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương trình bày, Thủ
tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo từ
tháng 5/2020, theo đó, từ 1/5/2020 cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình
thường, tiếp tục thực hiện theo qui định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ
về kinh doanh xuất khẩu gạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chỉ xuất khẩu gạo qua cửa
khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không).
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài
chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho xuất khẩu gạo trong tháng 5, 6 và
các tháng tiếp theo, bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất và doanh nghiệp. Bộ Tài chính
thực hiện mua đủ dự trữ quốc gia về gạo.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ liên quan theo dõi thường
xuyên tình hình sản xuất, tiêu thụ, dự trữ, xuất khẩu; nếu xuất khẩu gạo ảnh hưởng đến an
ninh lương thực quốc gia thì báo cáo ngay Thủ tướng để có biện pháp xử lý phù hợp.
Vào đầu tháng 5, tại buổi làm việc công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các qui
định của pháp luật trong công tác quản lí nhà nước về xuất khẩu gạo, Phó Tổng Thanh tra
Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ; yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê
duyệt, thực hiện nghiêm túc các qui định tại qui chế hoạt động của đoàn thanh tra cũng
như các qui định khác của pháp luật về thanh tra.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ gồm Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất để đoàn thanh
tra thực hiện nhiệm vụ, cử cán bộ làm đầu mối để thường xuyên liên lạc, trao đổi.
Đồng thời phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra. Bố trí thời
gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ Thủ
tướng Chính phủ giao.

3. Công nghệ, giống lúa mới
Giống lúa thuần Hương Châu 6
Giống lúa thuần Hương Châu 6 do các nhà khoa học thuộc CTCP giống cây trồng miền
Nam nghiên cứu chọn tạo, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là
tiến bộ kỹ thuật từ tháng 10/2019.
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Giống lúa thuần Hương Châu 6 có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ đông xuân 105 ngày, hè
thu 90-95 ngày), chiều cao cây thấp, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt (nhất là
bệnh đạo ôn, rầy nâu), năng suất trung bình 7-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8-9
tấn/ha. Bên cạnh đó, giống lúa thuần Hương Châu 6 còn có ưu điểm là gạo trong, dài,
không bạc bụng, cơm mềm, dẻo nhẹ, có mùi thơm đậm đặc trưng, phù hợp tiêu chuẩn
xuất khẩu.

Giống lúa DT82
Giống lúa DT82 do các nhà khoa học
thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp chọn
tạo bằng phương pháp lai hữu tính (giữa
giống Bắc thơm 7 và IRBB62) và kết hợp
chọn lọc bằng chỉ thị phân tử, được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ năm
2019.
Giống lúa DT82 có thời gian sinh trưởng
vụ xuân 130-135 ngày, vụ mùa 105 - 110
ngày, cây cao 105-110 cm, gọn, thân
cứng, lá đứng, khả năng đẻ nhánh khá, bông to, hạt thon dài, xếp xít, gạo trong, cơm dẻo,
vị đậm, có mùi thơm, năng suất trung bình vụ xuân 65-70 tạ/ha, vụ mùa 55-65 tạ/ha. Bên
cạnh đó, giống lúa DT82 còn có ưu điểm chống đổ và bệnh bạc lá tốt.
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Giống lúa OM9582
Giống lúa OM9582 do các nhà khoa
học thuộc Viện Lúa Đồng bằng sông
Cửu Long nghiên cứu chọn tạo từ tổ
hợp lai OM6976xOM5166, đã được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
công nhận là giống mới từ năm 2019.
Giống lúa OM9582 có các đặc tính
nông sinh học chính sau là giống
cảm ôn, ngắn ngày (thời gian sinh
trưởng 95-100 ngày), cây cao 100110 cm, đẻ nhánh khỏe, cứng cây,
dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trổ
bông tập trung (chiều dài bông 27-28
cm), năng suất trung bình đạt 70-75
tạ/ha (thâm canh tốt có thể đạt 80-90 tạ/ha).
Hạt gạo thon dài, trong, hàm lượng Amylose trung bình 24-25%, cơm mềm, phù hợp cho
xuất khẩu. Ngoài ra, giống lúa này còn có ưu điểm là chịu phèn khá, chịu mặn 2-3‰,
nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn và rầy nâu, canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các
vùng sinh thái ở ĐBSCL
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NGUỒN THAM KHẢO
Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

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

Cục Bảo vệ thực vật
Tổng cục Hải quan
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Financialexpress.com
Reuteus
Myanmar Times

BẢN QUYỀN
Báo cáo “Thị trường gạo tháng 4/2020” 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.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
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.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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.
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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,
XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GẠO, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

Trịnh Huyền Trang
Thư kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz
Hotline: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn
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