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TÓM TẮT THÁNG 5/2020 

 

TÓM TẮT 

Trong tháng 5, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 249,8 điểm, tăng 6,6 % so với cùng kì 
2019 (tại 2002-2004 là 100 điểm). Ngoại trừ gạo thơm giảm 4% xuống 205 điểm thì 
các loại khác đều tăng. 

Trong đó giá gạo xuất khẩu Ấn Độ đạt mức cao nhất trong một năm gần đây do nhu 
cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ các nước châu Phi và châu Á.  

Giá gạo Thái Lan giảm trong tháng qua do nguồn cung mới được bổ sung và khó khăn 
về hạn hán giảm xuống, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà 
cung cấp giá rẻ hơn của Ấn Độ và Việt Nam.  

Nhu cầu đối với gạo Thái Lan không biến động nhiều trong những tuần gần đây nhưng 
các nhà xuất khẩu gạo của nước này kì vọng khách hàng Philippines sẽ quan tâm tới 
gạo Thái Lan khi giá giảm, dù vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ gạo Việt Nam.  

Bên cạnh đó, nhu cầu lớn đã đẩy tăng giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lên mức 
cao trong gần một năm nay là 450 – 460 USD/tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái 
Lan được niêm yết ở mức 480 - 505 USD/tấn, giảm so với đầu tháng 5 được niêm yết 
là 557 USD/tấn.  

Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long diễn biến 
từ ổn định đến tăng nhẹ trong tháng qua. 
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 

1. Sản xuất 

 

 

Trong tháng 5, sản lượng sản xuất 
gạo thế giới tăng 1,62% so với cùng 
kì năm trước đạt 42,4 triệu tấn, theo 
FAO.  

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo 
toàn cầu tháng 5 ước khoảng 41,8 
triệu tấn, tăng 1,67% so với cùng kì 
năm ngoái.  

Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc 
tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn 
cầu tháng 5 đạt 42,2 triệu tấn, tăng 
1,8% so với cùng kì năm 2019. 
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Thái Lan: Vào cuối tháng 5, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) dự báo 
quốc gia Đông Nam Á này sẽ có nhiều mưa hơn trong năm 2020 và sẽ thu 
hoạch được 24 triệu tấn gạo trong niên vụ 2020-2021. 

Trong khi đó, Ủy ban Chính sách và Quản lí Gạo Thái Lan nhận định vùng lưu vực sông 
Chao Phraya sẽ có 5,5 tỉ m3 nước trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, 
chiếm 59% nguồn cung nước toàn quốc. 

Ủy ban này đã quyết định thúc đẩy các vụ lúa trong niên vụ 2020-2021 bằng cách phân 
bổ hơn 9,5 triệu ha để trồng gạo, trong đó 4,4 triệu ha trồng gạo Jasmine, hơn 330.000 ha 
trồng gạo Pathum Thani, hơn 2,15 triệu ha trồng gạo thường, 2,6 triệu ha trồng gạo nếp và 
gần 90.000 ha trồng các giống lúa khác. 

Theo Cục trưởng RID Thongplew Kongjan, tất cả các diện tích phân bổ trồng lúa này dự 
kiến sẽ cho tổng sản lượng 24,65 triệu tấn. 

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)      
niên vụ 2019/20 trong tháng 10 (Đơn vị: triệu tấn) (Nguồn: VITIC/USDA) 
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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. 

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan hi vọng xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo trong năm 
2020, với tổng giá trị 4,2 tỉ USD, tương đương chỉ tiêu của Bộ Thương mại. Đây là chỉ tiêu 
thấp nhất trong vòng 7 năm qua, kể từ 2013 khi Thái Lan chỉ xuất khẩu có 6,6 triệu tấn 
gạo. 

 

Campuchia: Theo nguồn tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp Campuchia, 
nước này đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn lúa sang Việt Nam từ ngày 1/1/2020 
đến ngày 9/6/2020, chủ yếu từ các tỉnh Kandal, Prey Veng, Svay Rieng, 
Takeo, Battambang và Kampot. 

Với số lượng đáng kể này, các nhà xuất khẩu khẳng định đại dịch COVID-19 không ảnh 
hưởng đến hoạt động xuất khẩu lúa gạo của Campuchia. 

Báo Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết Prey 
Veng hiện là tỉnh đứng đầu nước này về sản xuất lúa gạo, tiếp đến là Battambang. 

Niên vụ 2019-2020, Campuchia sản xuất 10,88 triệu tấn lúa, vượt 5,76 triệu tấn so với nhu 
cầu trong nước. Campuchia không muốn dừng xuất khẩu sang Việt Nam vì thiếu thị 
trường. Niên vụ trước, Campuchia đã xuất sang Việt Nam hơn 2 triệu tấn lúa. 

Tổng Thư kí Hiệp hội Lúa gạo Campuchia (CRF) Lun Yeng nói rằng nông dân có thể tăng 
thu nhập nếu xuất khẩu được nhiều lúa hơn và xuất khẩu nhiều hơn đồng nghĩa với lượng 
gạo dự trữ trong kho còn dồi dào. Lúa xuất khẩu sang Việt Nam là giống ngắn ngày, chỉ 
khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch. Bên cạnh đó, Campuchia cũng tập trung vào xuất 
khẩu gạo thơm và gạo loại 1. 

Cũng theo ông Yeng, phần lớn lúa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam theo đường tiểu 
ngạch, dự kiến đạt khoảng 2 triệu tấn trong năm nay. Giá chào mua của tư thương Việt 
Nam và Campuchia gần như nhau, song nông dân vẫn chọn bán cho khách hàng Việt 
Nam vì chi phí vận chuyển hợp lí. 

Theo số liệu của CRF, Campuchia xuất khẩu tổng cộng 230.948 tấn gạo sang thị trường 
nước ngoài trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 35% so với cùng kì năm ngoái, trong đó 44% 
xuất sang Trung Quốc (đạt 101.345 tấn) 

 

Ấn Độ: Vào đầu tháng 6, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ dẫn nguồn tin của 
Economictimes cho biết tăng trưởng doanh thu của ngành công nghiệp sản 
xuất gạo Basmati của Ấn Độ sẽ suy giảm mạnh trong năm 2020 - 2021, do 

tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 và lệnh phong tỏa kéo dài.  
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Bên cạnh đó là nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tiêu thụ chính, đặc biệt là Iran sụt 
giảm. 

Economictimes dẫn lời bà Anupama Arora, Phó Chủ tịch ICRA cho biết ngành gạo 
Basmati Ấn Độ suy giảm trong năm 2020, xuất phát từ hai nhân tố: 

Thứ nhất, về thị trường nước ngoài, dịch COVID-19 đang tác động mạnh tới nhu cầu các 
thị trường xuất khẩu chính như Iran, UAE, Arab Saudi,… đặc biệt là Iran.  

Sự suy giảm, chậm trễ trong khả năng cung cấp ngoại tệ, hỗ trợ tài chính cho các doanh 
nghiệp nhập khẩu gạo của chính phủ Iran, cũng như sự suy giảm mạnh của lượng tiền 
rupi dự trữ trong cơ chế thanh toán trực tiếp giữa Ấn Độ và Iran trong những tháng tới, sẽ 
khiến triển vọng xuất khẩu gạo Basmati sang Iran giảm mạnh trong năm 2020 - 2021.  

Nhu cầu gạo Basmati từ UAE, Arab Saudi và một số nước vùng vịnh khác có thể tăng trở 
lại trong vài tháng tới, nhưng chỉ bù đắp được một phần mức sụt giảm từ Iran.  

Thứ hai, về phía trong nước, do tình trạng phong tỏa vẫn đang diễn ra, phân khúc khách 
sạn, nhà hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhu cầu gạo Basmati của thị trường nội địa 
của giảm.  

Các nhà sản xuất gạo đang đối mặt với khó khăn trong hoạt động logistic, vận chuyển, 
khan hiếm lao động và vật liệu, bao bì đóng gói,…  

Bên cạnh đó, giá lúa Basmati trong vụ mùa 2019 giảm, triển vọng xuất khẩu năm 2020 
xấu sẽ khiến giá lúa được dự báo sẽ không cao, đang tác động tới tâm lí của người nông 
dân trong việc duy trì diện tích gieo trồng lúa Basmati trong mùa vụ 2020 - 2021, qua đó 
tác động tới nguồn cung. 

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 và biện pháp phong tỏa cũng làm khan hiếm lực lượng lao 
động phục vụ cho gieo trồng lúa. Nếu diện tích gieo trồng giảm sẽ tác động tới giá lúa 
trong mùa vụ tới. 
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2. Tiêu thụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines: Trong cuộc đấu thầu G2G trực tuyến ngày 8/6 của Philippines 
để mua 300.000 tấn gạo, 4 nước Châu Á là Myanmar, Thái Lan, Việt Nam 
và Ấn Độ đã gửi hồ sơ dự thầu để tham gia gói thầu. Đây là lần mua đấu 
giá đầu tiên dưới hình thức liên Chính phủ kể từ khi ngành gạo Philippines 

được tự do hóa. 

Tập đoàn Thương mại Quốc tế Philippines (PITC) được Chính phủ nước này giao khoản 
tiền trị giá 7,45 tỉ peso (149 triệu USD) để mua lượng gạo trên. 

Trong gói thầu này, Philippines có nhu cầu mua gạo 25% tấm, giá tham khảo là 497,62 
USD/tấn, giao tại các cảng Manila, Cebu, Tacloban, Zamboanga và Davao. Dự kiến, 
150.000 tấn đầu tiên sẽ được giao trước ngày 14/7, số còn lại sẽ được giao trước ngày 
14/8. 

Với gói thầu gạo đầu tiên có khối lượng 174.000 tấn nhập cảng Manila, Liên đoàn gạo 
Myanmar đã chào bán 33.000 tấn với mức giá bỏ thầu thấp nhất là 489,25 USD/tấn.  

Trong khi đó, Công ty Vinafood 1 của Việt Nam bỏ giá cao hơn, là 530 USD/tấn, với khối 
lượng 129.000 tấn. Bộ Ngoại thương Thái Lan bỏ thầu với mức giá cao nhất là 541 
USD/tấn kèm đề nghị cung ứng toàn bộ khối lượng gạo tại cảng Manila. 

Với gói thầu thứ hai giao tại cảng Cebu có khối lượng 42.000 tấn, Liên đoàn tiếp thị hợp 
tác xã nông nghiệp quốc gia Ấn Độ bỏ giá thầu thấp nhất là 484,70 USD/tấn cho toàn bộ 
khối lượng này. Trong khi đó, giá bỏ thầu của Myanmar là 494,25 USD/tấn, Việt Nam là 
530 USD/tấn. 

Đối với gói thầu 15.000 tấn giao tại cảng Tacloban, Ấn Độ cũng có giá thầu thấp nhất là 
485,70 và đề nghị cung cấp một nửa gói này, trong khi Việt Nam bỏ giá 530 USD/tấn. 

Theo tính toán của 
FAO, sản lượng tiêu 
thụ gạo toàn cầu 
tháng 5 đạt 42,5 triệu 
tấn, tăng 1,6% so với 
cùng kì 2019. 

Còn theo IGC ước tính 
sản lượng tiêu thụ gạo 
tháng 5 ở mức 41,7 
triệu tấn, tăng 1,3%. 
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Với gói thầu 24.000 tấn giao tại Zamboanga, Ấn Độ cũng đưa ra mức thấp nhất là 484,70 
USD/tấn, thấp hơn nhiều mức 530 USD/tấn của Việt Nam. 

Gói thầu thứ 5 giao tại Davao với 45.000 tấn nhận được đơn bỏ thầu của cả Việt nam và 
Ấn Độ, theo đó Ấn Độ chào giá 485,70 USD/tấn với một nửa khối lượng, trong khi phía 
doanh nghiệp Việt Nam đưa ra mức 497,20 USD/tấn. 

Kết quả, Philippines chốt mua 189.000 tấn gạo, vẫn còn 111.000 tấn so với kế hoạch 
(300.000 tấn) vẫn chưa mua được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ trúng thầu số lượng nhiều nhất, với 96.000 tấn, bao gồm 42.000 tấn với giá 484,7 
USD/tấn, giao ở cảng Cebu; 7.500 tấn với giá 485,7 USD/tấn, giao ở cảng Tacloban; 
24.000 tấn với giá 484,7 USD/tấn, giao ở cảng Zamboanga và 22.500 tấn với giá 485,7 
USD/tấn, giao ở cảng Davao.  

Myanmar trúng thầu bán 33.000 tấn với mức giá 489,3 USD/tấn, giao ở cảng Manila. Thái 
Lan không trúng gói thầu nào vì mức giá quá cao. 

Các nước Tây Phi: Thương vụ Việt Nam tại Thương Vụ Việt Nam tại Algeria dẫn tin từ Bộ 
Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho hay diện tích và sản lượng lúa sẽ tăng lần lượt là 2,6 % và 
3,3% tại Burkina Faso, Mali, Guinea và Senegal trong niên vụ 2020/2021, tương đương 2,3 
triệu ha và 4,9 triệu tấn thóc.  

Việc nhập khẩu gạo sẽ tăng 12,9%, đạt 2,8 triệu tấn. Niên vụ 2019/2020, nhập khẩu gạo 
của 4 nước này chỉ đạt 2,5 triệu tấn, giảm 5,7% do giá gạo quốc tế tăng vì COVID-19 và 
vấn đề phong tỏa tại những nước xuất khẩu gạo châu Á. Chính việc tăng giá gạo đã làm 
cho tiêu thụ gạo tăng trưởng chậm lại. 

USDA ước tính, năm 2020/2021, nhập khẩu gạo sẽ tăng 20% tại Guinea (600.000 tấn), 
16,6% tại Mali (350.000 tấn), 13,6% tại Senegal (1.250.000 tấn) và 3,5% tại Burkina Faso 
(600.000 tấn).  

Việt Nam trúng 
thầu 60.000 tấn 
với giá 497,3 
USD/tấn, trong 
đó, có 45.000 
tấn giao ở cảng 
Manila và 
15.000 tấn giao 
hàng ở cảng 
Davao. 
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Guinea và Mali có khả năng tự túc gạo tốt hơn hai quốc gia còn lại, lần lượt đáp ứng được 
80% và 87% nhu cầu trong niên vụ 2019/2020. Đối với Burkina Faso và Senegal, tỷ lệ này 
lần lượt là 44% và 30%. 

 

 
 

Trung Quốc: Báo cáo phát triển ngành nông nghiệp Trung Quốc 2020 do 
Viện khoa học nông nghiệp Trung Quốc công bố hôm 3/6 cho thấy sản xuất 
lương thực của Trung Quốc năm 2020 cơ bản ổn định, dự kiến sản lượng 

lương thực năm nay có thể đạt 670 triệu tấn. Trong đó sản lượng gạo, lúa mạch và ngô 
lần lượt đạt 210 triệu tấn, 130 triệu tấn và 260 triệu tấn. 

Báo cáo cho thấy mặc dù phải đối phó với dịch COVID-19, tuy nhiên chính phủ Trung 
Quốc đã áp dụng nhiều chính sách tích cực nhằm đảm bảo năng lực sản xuất của các 
vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm như bảo đảm hồi phục sản xuất vụ xuân, nâng cao 
giá thu mua lương thực, mở rộng thêm 53 triệu ha đất nông nghiệp năng suất cao, cũng 
như áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của 
thiên tai, hạn hán đối với sản xuất nông nghiệp. 

Bảng 2: Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ gạo tại Burkina Faso, Guinea, Mali và Senegal 
(Nguồn: Bộ Công thương) 
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3. Diễn biến giá 

Trong tháng 5/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 249,8 điểm, tăng 6,6 % so với 
cùng kì 2019 (tại 2002-2004 là 100 điểm). 
Ngoại trừ gạo thơm giảm 4% xuống 205 điểm thì các loại khác đều tăng. 

 

 

 
 
 
Trên thị trường thế giới, trong tháng 5 giá gạo xuất khẩu Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 
một năm gần đây do nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ các nước châu Phi và châu Á.  

Giá gạo Thái Lan giảm trong tháng qua do nguồn cung mới được bổ sung và khó khăn về 
hạn hán giảm xuống, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung 
cấp giá rẻ hơn của Ấn Độ và Việt Nam.  

Nhu cầu đối với gạo Thái Lan không biến động nhiều trong những tuần gần đây nhưng 
các nhà xuất khẩu gạo của nước này kì vọng khách hàng Philippines sẽ quan tâm tới gạo 
Thái Lan khi giá giảm, dù vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ gạo Việt Nam.  

Bên cạnh đó, nhu cầu lớn đã đẩy tăng giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lên mức 
cao trong gần một năm nay là 450 – 460 USD/tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan 
được niêm yết ở mức 480 - 505 USD/tấn, giảm so với đầu tháng 5 được niêm yết là 557 
USD/tấn.  

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng từ mức 378 – 383 USD/tấn lên 385 – 389 USD/tấn.  

So với tháng trước, hoạt động logistics tại các nước sản xuất lớn như Ấn Độ và Việt Nam 
đang dần hồi phục sau dịch COVID-19, giúp cho lượng cung ứng gạo ra thị trường thế giới 
được cải thiện hơn. 

 

Bảng 3: Chỉ số gạo tháng 5/2020 (Nguồn: FAO) 
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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 Tổng Cục Thống kê, vụ lúa đông xuân năm nay cả nước gieo cấy được 
3.025,5 nghìn ha, giảm 3,2% 9 so với năm trước (giảm 98,7 nghìn ha). 

Trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.097,5 nghìn ha, giảm 1,8% (giảm 19,6 nghìn ha); 
các địa phương phía Nam đạt 1.928 nghìn ha, giảm 3,9%. 

Tại các địa phương phía Bắc, ngay từ đầu vụ thời tiết ấm áp, nguồn nước tưới tiêu được 
cung ứng hợp lí nhưng do diện tích gieo trồng giảm nên kết quả sản xuất lúa đông xuân 
năm nay thấp hơn cùng kì năm trước.  

Đến ttrung tuần tháng 5, các địa phương phía Nam gieo sạ được 773,2 nghìn ha lúa hè 
thu, giảm 4,7% cùng kì năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 703,1 
nghìn ha, bằng 93,8%.  

Tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay chậm hơn cùng kì năm 2019 do ảnh hưởng của 
hạn hán và xâm nhập mặn. Hiện nay, lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt, đang ở giai 
đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh, một số diện tích xuống giống sớm đã cho thu hoạch.  

Tuy nhiên, dự báo vụ hè thu 2020 còn gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, đặc 
biệt nguy cơ hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên trong các tháng mùa 
khô.  

Vì vậy, ngành Nông nghiệp cần khuyến cáo nông dân gieo trồng các giống lúa phù hợp 
với điều kiện sản xuất cụ thể tại địa phương, hạn chế gieo trồng ở những vùng thấp 
trũng, không chủ động nước tưới hoặc thường xuyên bị ngập úng, bảo đảm thu hoạch trà 
lúa hè thu tránh lũ sớm ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng thời kiểm soát và chủ động ngăn 
ngừa nguy cơ bùng phát sâu bệnh gây hại trên lúa. 

 
Thu hoạch:  
Nếu từ nay đến khi thu hoạch không có mưa bão và sâu bệnh bất thường, năng suất lúa 
đông xuân của các địa phương phía Bắc ước tính đạt 62,9 tạ/ha, tương đương vụ đông 
xuân năm trước, sản lượng đạt 6,9 triệu tấn, giảm 128,5 nghìn tấn. 

Tại các địa phương phía Nam, đến trung tuần tháng 5 thu hoạch được 1.870 nghìn ha lúa 
đông xuân, chiếm 97% diện tích xuống giống và bằng giảm 4,3% cùng kì năm trước, trong 
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đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đã thu hoạch xong, đạt 1.518,4 nghìn ha, 
chiếm 98,2% và bằng 94,6%.  

Ước tính năng suất lúa đông xuân của các địa phương phía Nam năm nay đạt 67,3 tạ/ha, 
tăng 0,3 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; nhưng do diện tích lúa giảm nên sản lượng 
đạt 13,44 triệu tấn, giảm 464,2 nghìn tấn.  

Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính năng suất đạt 68,1 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha 
so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng đạt 10,5 triệu tấn, giảm 346,9 nghìn tấn. 

 

 

 

 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 

 
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết năm 2020 
diễn biến phức tạp, không chỉ gây bất thuận cho kế hoạch gieo sạ, thời vụ, sinh trưởng và 
phát triển của cây trồng vụ hè thu, mà còn tạo điều kiện cho một số sinh vật gây hại cây 
trồng gia tăng trên địa bàn Nam Trung bộ và Tây Nguyên.  

Đây cũng là thách thức lớn cho công tác dự báo, hướng dẫn và chỉ đạo phòng chống sâu 
bệnh hại trên cây trồng của ngành chức năng. 

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, trong vụ hè thu năm 2020, trên địa bàn Nam Trung bộ và Tây 
Nguyên rầy nâu và rầy lưng trắng phát sinh ngay từ đầu vụ, tăng dần về mật độ, diện tích 
nhiễm và đạt đỉnh cao vào giai đoạn lúa đòng - chắc xanh; gây cháy rầy vào giai đoạn lúa 
chắc xanh – đỏ đuôi. 
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Rầy sẽ phát sinh vào đầu tháng 6 gây hại trên lúa xuân hè ở giai đoạn đòng trỗ - ngậm 
sữa và lúa hè thu sớm ở giai đoạn đẻ nhánh. Tiếp đến, rầy sẽ phát sinh đợt 2 từ cuối 
tháng 7 đến giữa tháng 8, gây hại lúa hè thu chân hai vụ ở giai đoạn đòng trỗ - ngậm sữa. 

Chuột cũng sẽ tập trung gây hại giống vừa gieo sạ và khi cây lúa đẻ nhánh – làm đòng 
trên lúa xuân hè, hè thu và vụ mùa. Đợt 1 chuột hại giống lúa gieo sạ vụ xuân hè vào đầu 
tháng 4; đến nửa cuối tháng 5 đầu tháng 6 sẽ tiếp tục gây hại lúa xuân hè đang làm đòng 
và hại giống lúa gieo sạ vụ hè thu. Giống lúa gieo sạ vụ 3 cũng sẽ bị chuột gây hại vào 
thời điểm cuối tháng 7. 

Bệnh đạo ôn lá sẽ gây hại trên lúa mùa, đặc biệt là ở Tây Nguyên, tỉnh Bình Thuận và một 
số địa phương khác. Nhất là ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đứng cái vào cuối tháng 6 đầu 
tháng 7; bệnh đạo ôn cổ bông cũng sẽ gây hại vào đầu tháng 8 trên lúa vụ mùa ở giai 
đoạn trỗ bông – ngậm sữa. 

Bên cạnh đó, bệnh lem lép thối hạt sẽ phát sinh gây hại nặng trên giống nhiễm ở giai 
đoạn lúa trỗ - ngậm sữa trong điều kiện nắng nóng xen kẽ mưa giông. Sẽ có hai thời điểm 
bùng phát chính: Từ đầu đến giữa tháng 6 sẽ gây hại lúa xuân hè ở vùng đồng bằng; từ 
cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 bệnh lem lép thối hạt sẽ hại lúa vụ hè thu, vụ mùa trên diện 
rộng. 

Bệnh khô vằn sẽ phát sinh gây hại mạnh lúa xuân hè và hè thu từ cuối tháng 5 đến hết 
tháng 6 ở vùng đồng bằng; từ nửa cuối tháng 7 đến hết tháng 8 sẽ gây hại lúa hè thu ở 
đồng bằng và từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 sẽ gây hại lúa mùa ở Tây Nguyên. 

Sâu đục thân 2 chấm phát sinh gây hại tập trung tại những tỉnh sản xuất nhiều vụ lúa và 
nhiều trà lúa trong năm, như: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai. Cụ thể, đợt 1 
sâu đục thân 2 chấm sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, chủ yếu trên đồng lúa 
của các tỉnh còn đang sản xuất 3 vụ lúa/năm như: Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận. Đợt 2 xuất hiện vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 ở đồng bằng và trong 
tháng 8 đến đầu tháng 9 gây hại lúa ở Tây Nguyên. 

“Ngoài ra, trong điều kiện khô hạn kéo dài, các địa phương cần theo dõi, phòng trừ bọ trĩ ở 
giai đoạn mạ, đẻ nhánh, nhện gié hại trên lúa đòng trỗ - chắc xanh; sâu cuốn lá nhỏ gia 
tăng hại chân lúa vụ 3 và lúa mùa ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng vào cuối tháng 7 và 
giữa tháng 9”, ông Lương Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm BVTV miền Trung, cho biết 
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2. Tiêu thụ 

Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công thương) cho thấy 5 tháng qua, 
gạo là mặt hàng có giá trị tăng trưởng 
cao nhất trong các sản phẩm nông 
nghiệp, đạt khoảng 1,4 tỉ USD, tăng 
18,9%, giữa lúc tổng giá trị xuất khẩu 
toàn ngành giảm 4,1% so với cùng kì 
năm 2019.  

Riêng tháng 5/2020, xuất khẩu gạo 
của Việt Nam tăng 11,7% về lượng và 
35,7% về trị giá so với cùng kì năm 
2019, đạt 750.000 tấn, trị giá 395 triệu USD. 

Còn theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng xuất khẩu gạo trong 5 tháng đạt 
3,09 triệu tấn, tăng 12%, qua đó thu về gần 1,5 tỉ USD; tăng 26,6%. 

Riêng trong tháng 5, Việt Nam xuất khẩu 953.950 tấn, tương đương 492,54 triệu USD, giá 
đạt 516,3 USD/tấn, tăng 87% về lượng, tăng 93,6% về kim ngạch và tăng 3,6% về giá so với 
tháng trước còn so với cùng tháng năm 2019 thì cũng tăng tương ứng 40,6%, 67,6% và 
19,2%. 

Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất đứng đầu là Philippines đạt trên 1,3 triệu 
tấn, thu về 598,61 triệu USD, tương đương giá 459,6 USD/tấn. Chỉ riêng lượng gạo xuất 
sang nước này chiếm hơn 41% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng và 
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chiếm gần 40% tổng kim ngạch), so với cùng kì năm ngoái tăng 22,4% về lượng, tăng 
41,4% về kim ngạch và tăng 15,5% về giá. 

Kế đến là Trung Quốc đạt 429.261 tấn, tương đương 257,37 triệu USD, giá trung bình 
599,6 USD/tấn. Thị trường thứ hai này chiếm gần 13,9% trong tổng lượng và gần 17,2% 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước; tăng 92,4% về lượng, tăng 131,2% về 
kim ngạch và tăng 20% về giá. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diễn biến giá 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu gạo của nước ta đã tăng 13% so với 
cùng kỳ năm 2019, đạt bình quân 485 USD/tấn. Với mức giá cạnh tranh và xuất khẩu 
đang tăng mạnh trở lại, Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua Thái Lan về xuất khẩu gạo 
toàn cầu ngay trong năm nay. 

Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long diễn biến từ 
ổn định đến tăng nhẹ trong tháng qua. 

Biểu đồ 1: Top 10 thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam được giá nhất 5 tháng đầu năm 2020 
(Nguồn: Tổng Cục Hải Quan) 
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Tại An Giang, lúa IR50404 duy trì ở mức 5.400 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 200 đồng/kg 
xuống 5.500 đồng/kg; lúa OM 6976 ổn định ở mức 5.600 đồng/kg; lúa gạo thường ổn định 
ở mức 11.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức 14.500 đồng/kg.  

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 ướt tăng 200 đồng/kg lên mức 5.700 đồng/kg, lúa khô tăng 
100 đồng/kg lên mức 6.000 đồng/kg; lúa hạt dài ướt tăng 200 đồng/kg lên 5.900 đồng/kg, 
lúa khô tăng 400 đồng/kg lên 6.200 đồng/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại Bạc Liêu, lúa Đài Thơm 8 ổn định ở mức 5.800 – 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 
5.500 – 5.600 đồng/kg.  

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg lên mức 5.800 – 5.900 đồng/kg; lúa OM 
6976 tăng 200 đồng/kg lên 6.500 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg lên 
6.700 – 6.900 đồng/kg. 
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PHẦN III 

DỰ BÁO 

 
Vào cuối tháng 5, Bộ phận Đánh giá Cung – Cầu Nông sản Thế giới của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (WASDE) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2020/21 sẽ đạt 502 triệu tấn, tăng 
gần 2% so với dự báo trước đây và là mức cao kỉ lục. 

Diện tích trồng lúa trên toàn cầu dự báo sẽ tăng 1,5% lên 163 triệu ha, chỉ thấp hơn 0,3 
triệu ha so với mức cao kỉ lục lịch sử đạt được vào năm 2016/17. 

Những quốc gia được dự báo sẽ tăng đáng kể diện tích trồng lúa bao gồm: Myanmar, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Thái Lan và Mỹ, trong khi một số nước khác như 
Brazil và Philippines dự báo sẽ tiếp tục giảm. 

Năng suất lúa toàn cầu dự đoán sẽ đạt 4,59 tấn/ha (qui gạo thô), tăng so với 4,56 tấn của 
niên vụ 2019/20 và sẽ là mức cao nhất trong lịch sử. Cả Thái Lan và Mỹ được nhận định 
là sẽ có năng suất hồi phục mạnh trong niên vụ này. 

Tiêu thụ và thất thoát gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2020/2021 dự báo sẽ đạt kỉ lục 
498,1 triệu tấn, tăng gần 2% so với năm trước đó. Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm phần lớn 
mức tăng dự kiến. Trong đó tiêu thụ ở Trung Quốc tăng chủ yếu đến từ lĩnh vực công 
nghiệp. Tiêu thụ và thất thoát ở Bangladesh, Ai Cập, Philippines, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam 
dự báo cũng sẽ tăng lên. 

Với sản lượng cao hơn 3,8 triệu tấn so với vụ trước, tồn trữ gạo toàn cầu niên vụ 2020/21 
dự báo cũng sẽ tăng 2% lên kỉ lục 148,2 triệu tấn, là năm thứ 14 liên tiếp tăng. Tồn trữ/dự 
trữ gạo cuối vụ 2020/21 của Trung Quốc dự báo sẽ đạt kỉ lục cao 117 triệu tấn, Ấn Độ 
cũng cao kỉ lục 38 triệu tấn. 

Thương mại gạo toàn cầu năm 2021 dự báo đạt 45,2 triệu tấn, tăng hơn 5% so với năm 
2020 nhưng vẫn thấp hơn mức kỉ lục 48,1 triệu tấn của năm 2017. Dự báo Thái Lan sẽ 
chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng mức tăng xuất khẩu vào năm tới, do tăng 1,5 triệu tấn. 
Xuất khẩu của Australia, Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam dự báo cũng sẽ tăng trong 
năm 2021. 

Về nhập khẩu, dự báo Philippines sẽ tăng lượng nhập thêm 800.000 tấn, trong khi một số 
thị trường khác sẽ tăng nhập khẩu thêm 200.000 tấn mỗi nước, như Nigeria, Saudi Arabia 
và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều đó sẽ bù lại cho việc nhập khẩu giảm sút 
ở Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc. 

WASDE dự báo thương mại toàn cầu năm 2020 về mặt hàng gạo được điều chỉnh tăng 0,1 
triệu tấn lên 42,9 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn 1% so với năm trước đó. Về xuất khẩu 
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trong năm 2020, Campuachia dự báo sẽ xuất khẩu gạo tăng 0,3 triệu tấn, trong khi của 
Trung Quốc sẽ giảm 0,3 triệu tấn. 

Đối với thị trường Việt Nam, trả lời buổi họp báo chính phủ thường kì diễn ra chiều tối 
ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đối với tất cả quốc gia trên 
thế giới an ninh lương thực nói chung và mặt hàng gạo nói riêng được hết sức quan tâm. 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay trong nửa đầu 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam có 
thể đạt 3,7 triệu tấn, lớn hơn nhiều so với lượng hàng dành cho xuất khẩu là 3 triệu tấn. 

Bộ Công Thương nhận định với mức giá cạnh tranh và xuất khẩu đang tăng mạnh trở lại 
sau khi gỡ bỏ hạn ngạch, Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua Thái Lan về xuất khẩu gạo 
toàn cầu ngay trong năm nay. 
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 
 

Về dự báo tình hình thị trường, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết 
các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý đến sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà xuất khẩu gạo 
Thái Lan nhằm đạt được sự quan tâm của các nhà nhập khẩu gạo Philippines. 

Vào đầu tháng 6, Tổng công ty Lương thực miền Bắc - Vinafood 1 là đơn vị đại diện tham 
dự đấu thầu xuất khẩu gạo sang Philippines của Việt Nam. Việt Nam đã trúng thầu cung 
cấp 60.000 tấn gạo trong tổng số gọi thầu 300.000 tấn gạo.  

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết theo kết quả xếp hạng dự thầu được đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của PITC vào ngày 11/6, Việt Nam trúng thầu lô hàng 30.000 tấn 
giao tới cảng Davao. Giá CIF-DAP là 497,3 USD/tấn. Hiện nay, Vinafood 1 đang làm kháng 
nghị thư gửi đến PITC về việc đấu thấu đối với lô hàng giao tới cảng Manila. 

Về đấu thầu gạo trong nước, ngày 14/5/2020, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP 
HCM tổ chức mở hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC) 7 gói thầu cung cấp gạo nhập kho 
dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2020. 7 gói thầu sẽ cung cấp 6.500 tấn gạo nhập kho DTQG 
năm 2020 với tổng giá dự toán là 71,2 tỉ đồng. 

Báo Nhà đầu tư cho biết có 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) tại các gói thầu trên. Đó 
là: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bình Minh Hai (tham dự 3 gói thầu), CTCP Lương thực 
Cao Lạng (tham dự 4 gói thầu), CTCP Lương thực Đông Bắc (tham dự 3 gói thầu), CTCP 
Lương thực Hà Tĩnh (tham dự 2 gói thầu), Công ty TNHH Việt Phát Hưng (tham dự 2 gói 
thầu), Công ty TNHH Kim Hằng (tham dự 6 gói thầu) và Tập đoàn Lộc Trời (tham dự 3 gói 
thầu - đều là các gói thầu cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục 
DTNN Long An, có tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng). 

Tập đoàn Lộc Trời: Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sáng ngày 23/5, ông Huỳnh 
Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, nhận định dịch COVID-19 đã dạy cho Lộc Trời một 
bài học: “chỉ có chuyển đổi tập đoàn sang công nghệ số, phải thay đổi thật nhanh, mạnh 
mới có thể theo kịp thay đổi của thời đại mới”. 

Đồng thời, công ty định hướng trở thành công ty dịch vụ nông nghiệp và đầu tư phát triển 
toàn diện các khâu cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Trong thời gian qua, tập đoàn đã tiến 
hành tái cấu trúc toàn diện và chuyên môn hóa các đơn vị kinh doanh theo 4 ngành gồm 
dịch vụ nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, lương thực, sản xuất và kho vận. 

Theo ông Thòn, đơn vị chuyển sang làm dịch vụ để tránh những khó khăn mà doanh 
nghiệp nông nghiệp phải đối mặt như dịch bệnh, thời tiết… Tuy nhiên, việc giành thời gian 
để tái cấu trúc khiến tập đoàn phải trả giá là tình hình kinh doanh chững lại trong 6 tháng 
cuối năm 2019 khi các bộ phận chưa khớp, chưa vận hành trơn tru.  
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Ban lãnh đạo kì vọng sẽ khắc phục được tình trạng này vào quí III và IV, qua đó bù đắp 
cho sự thiếu hụt trong nửa đầu năm. 

Từ cuối quí IV/2019, công ty bắt đầu tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ nông nghiệp, 
đặc biệt là ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ 
thực vật với chi phí thấp hơn thuê nhân công thông thường, tiết kiệm vật tư.  

Vụ đông xuân 2019-2020, công ty tổ chức thí điểm mô hình canh tác lúa gạo bên vững 
theo tiêu chuẩn SRP trên diện tích 100 ha, hướng tới mục tiêu đạt 100 điểm tại Đồng Tháp 
và An Giang, nâng cấp tiêu chuẩn mô hình trên toàn bộ vùng nguyên liệu lúa của Tập 
đoàn. 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed): Thành viên Ban Kiểm soát, bà Vũ 
Thị Lan Anh, nộp đơn xin từ nhiệm với lí do cá nhân từ ngày 10/6/2020. 
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Ấn Độ: Vào trung tuần tháng 5, trang Oryza.com cho biết Trung Quốc sẽ mở 
rộng hạn ngạch chịu thuế suất thấp đối với mặt hàng bắp và lúa mì khi nước 
này tìm kiếm nhiều hơn lượng nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại 

song phương Nhóm 1 giữa hai nước.  

Trung Quốc hiện đã thực hiện được 95% mục tiêu tự túc lương thực đối với mặt hàng gạo, 
bắp và lúa mì, nhưng vẫn cho phép nhập khẩu một lượng nhất định thông qua hệ thống 
hạn ngạch phi thuế quan (TRQ) cho phép các thương nhân trong nước được nhập khẩu 
với mức thuế suất chỉ còn 1% so với mức 65% ngoài hạn ngạch.  

Tuy nhiên, Trung Quốc bị cáo buộc không sử dụng hết mức hạn ngạch đã cam kết và hạn 
chế nhập khẩu. Theo như thỏa thuận song phương Nhóm 1 giữa Trung Quốc và Mỹ, Trung 
Quốc đồng ý sử dụng hết mức hạn ngạch cam kết. 

Trung Quốc cũng đã cấp hơn 6 triệu tấn hạn ngạch chịu thuế suất thấp tính đến thời điểm 
này. Dự kiến trong năm 2020, Trung Quốc sẽ cấp khoảng 7,2 triệu tấn hạn ngạch đối với 
mặt hàng bắp, lúa mì là 9,64 triệu tấn và gạo là 5,32 triệu tấn. 

 

Pakistan: Vào cuối tháng 5, Cố vấn về Thương mại và Đầu tư của Thủ tướng 
Pakistan, Abdul Razak Dawood, mới đây cho biết Pakistan đã có không gian 
xuất khẩu gạo rộng lớn ra toàn thế giới, trong đó có các thị trường tiềm năng 

là Trung Đông, Bắc Mỹ và Châu Phi. Trên cơ sở đó, Chính phủ dự kiến sẽ nâng xuất khẩu 
gạo năm 2020 lên mức cao nhất từ trước tới nay. 

Với mục tiêu trên, Chính phủ đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để vừa 
lấy lại thị phần ở các thị trường truyền thống, vừa tăng cường tiếp cận các thị trường mới. 

Trong Tháng 6, một phái đoàn Mexico dự kiến tới Pakistan để thẩm định các doanh 
nghiệp xuất khẩu gạo của Pakistan, từ đó cho phép họ xuất khẩu gạo tới Mexico.  

Ông Razak Dawood cho biết tất cả các thành viên của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Pakistan 
cần chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng cơ hội từ sự kiện này. Trong mấy năm qua, xuất khẩu 
gạo của các địa phương Pakistan sang Mexico bị trì hoãn và lúc này ông hy vọng gạo 
Pakistan sẽ có thể thâm nhập vào Mexico. 

Ông cũng yêu cầu các nhà xuất khẩu gạo tại các địa phương giới thiệu những giống lúa 
mới để tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao chất lượng. 
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Theo ông Razak Dawood, gạo là loại nông sản xuất khẩu quan trọng trọng của nước này, 
với trị giá xuất khẩu hiện trên 2 tỉ USD, dự kiến sẽ tăng lên 5 tỉ USD trong vòng 5 năm tới. 

Do đó, Pakistan rất cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng những cơ hội kinh 
doanh thương mại sau đại dịch COVID-19, nhất là với các thị trường tiềm năng bao gồm 
Liên minh Trung Âu, Trung Quốc nói riêng và các nước Châu Á nói chung, Trung Đông và 
khu vực Châu Phi – những khu vực dự kiến sẽ tăng cường thương mại sau đại dịch. 

 

Myanmar: đã đặt hạn ngạch xuất khẩu gạo tháng 5/2020 ở mức 150.000 
tấn, bao gồm 100.000 tấn xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài không kể 
Trung Quốc, và 50.000 tấn qua thương mại biên giới với Trung Quốc; giảm 

thời hạn giấy phép xuất khẩu gạo có hiệu lực xuống còn 1 tháng và các nhà xuất khẩu 
gạo có thể nộp đơn xin cấp phép nhập khẩu hàng tháng. Chính phủ cũng đồng thời tăng 
các khoản cho vay để hỗ trợ sản xuất lúa và các cây trồng khác. 

Gạo là thực phẩm chính ở Myanmar, đồng thời cũng là một trong những hàng hóa xuất 
khẩu chủ lực của nước này. Sau khi Myanmar xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào 
tháng 3/2020, thị trường gạo cũng trở nên hoảng loạn khi giá tăng đột biến.  

Tuy nhiên, sau đó thị trường đã nhanh chóng ổn định trở lại khi Liên đoàn Gạo Myanmar 
(MRF) xác nhận rằng nước này có đủ gạo tiêu thụ trong nước. Bộ Thương mại Myanmar 
(MOC) đã công bố kế hoạch hoạt động xuất khẩu gạo với mục tiêu tiếp tục duy trì xuất 
khẩu ở mức cần thiết để ổn định giá cả và tăng thu nhập cho người trồng lúa, đồng thời 
đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

 

Campuchia: Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia ngày 20/5/2020 đã kí 
một thỏa thuận với Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) nhằm cải thiện 
ngành lúa gạo của nước này thông qua việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 

và nâng cao năng suất lúa. 

Các bên kí kết thỏa thuận là Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, Veng Sakhon 
và Đại diện khu vực IRRI ở Đông Nam Á, Yurdi Yasmi. 

Đại diện của IRRI cho biết thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự 
hợp tác truyền thống suốt hơn 4 thập kỉ qua giữa IRRI và Campuchia giữa bối cảnh ngành 
lúa gạo của nước này phải đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, 
hạn hán và suy giảm năng suất. 

Chính phủ Campuchia coi vai trò của ngành nông nghiệp có tầm quan trọng chiến lược, 
trong đó trung tâm là lúa gạo, để tạo việc làm cũng như đảm bảo an ninh lương thực cũng 
như giảm nghèo và phát triển nông thôn. Sự hỗ trợ của IRRI đã góp phần đáng kể vào việc 
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giúp Campuchia tăng sản lượng gạo từ 2,4 triệu tấn năm 1993 lên 10,8 triệu tấn vào năm 
2019. 

Theo thống kê của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, nước này đã sản xuất 31 triệu 
tấn lương thực trong năm 2019, tạo thu nhập 10 tỉ USD. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 
lương thực của Campuchia, gạo là nguồn thu ngoại tệ hàng đầu với 620.264 tấn xuất 
khẩu trong năm 2019, mang lại 500 triệu USD. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Ngày 15/6, tại phiên họp quốc hội, phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội 
quan tâm, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã báo cáo, làm rõ thêm một số nội 
dung về công tác điều hành xuất khẩu mặt hàng gạo. 

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, trong những tháng đầu năm 2020, diễn biến xuất khẩu 
gạo phức tạp do các quốc gia đang trong thời kì chống dịch căng thẳng, khó khăn. Rất 
nhiều nước tăng mua, tăng tích trữ lương thực.  

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 tuy được khống chế nhưng vẫn xác định dịch vẫn đang diễn 
biến phức tạp; bên cạnh đó là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn gây nguy cơ và tâm lý 
thiếu lương thực. Đặc biệt, giá gạo liên tục tăng nhanh khi hai tháng đầu năm 2020, xuất 
khẩu gạo của Việt Nam tăng tới 31,7% so với cùng kì; có nguy cơ đến đầu vụ Hè Thu sẽ bị 
thiếu hụt nguồn cung lương thực. 

Chính vì vậy, trên cơ sở báo cáo chung của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết 
định tạm dừng xuất khẩu gạo đến hết tháng 5 để bảo đảm các nguyên tắc điều hành xuất 
khẩu gạo cũng như ổn định giá gạo trong nước và bảo đảm chủ động trong dự trữ lương 
thực.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở rà soát trữ lượng gạo tồn trữ ở Đồng 
bằng sông Cửu Long cũng như trên địa bàn cả nước, đồng thời, xem xét các hợp đồng gạo 
mà Việt Nam đã kí với nước ngoài, các bộ, ngành đã chủ động báo cáo và Thủ tướng đồng 
ý cho phép tiến hành kiểm tra, đánh giá lại toàn diện về các hợp đồng đã đăng kí xuất 
khẩu gạo cũng như hợp đồng gạo đã giao. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã nhấn mạnh sự điều hành linh hoạt của Thủ tướng và Chính 
phủ khi đã chỉ đạo quản lí xuất khẩu gạo chặt chẽ và thông qua hạn ngạch xuất khẩu gạo 
tạm thời là 400.000 tấn trong tháng 4.  

Bộ trưởng cho biết ngay sau đó, đánh giá có điều kiện để phát triển xuất khẩu gạo, nhất là 
khi giá gạo thế giới đang tiếp tục ở mức cao và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu gạo 
của Việt Nam trong khi có đủ cơ sở để yên tâm về vụ gạo Hè Thu sắp tới cũng như lượng 
gạo tồn trữ, Thủ tướng đã thống nhất (trong cuộc họp với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu 



 

25 
 

CHÍNH SÁCH THÁNG 5/2020 

Long và các bộ, ngành) tiếp tục cho triển khai hoạt động xuất khẩu gạo trở lại bình 
thường trong tháng 5. 

 

3. Công nghệ, giống lúa mới 

Ngày 27/5, tại hợp tác xã (HTX) thôn Sôn, xã Đại Bái (Gia Bình), Tập đoàn giống cây trồng 
Việt Nam phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Gia Bình tổ chức hội thảo đầu 
bờ đánh giá kết quả sản xuất giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Đài thơm 8. 

Vụ xuân năm 2020, Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam triển khai mô hình sản xuất tập 
trung giống lúa thuần Đài Thơm 8 với diện tích 30 ha tại HTX thôn Sôn, xã Đại Bái.  

Đến nay, toàn bộ diện tích lúa Đài Thơm 8 chuẩn bị cho thu hoạch. Thực tế sản xuất cho 
thấy, giống lúa Đài Thơm 8 đẻ nhánh khỏe, bộ lá đứng, dạng hình gọn, cứng cây, chống đỗ 
ngã tốt, trổ bông tập trung, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi, thời gian sinh trưởng ngắn 
ngày, khả năng kháng chịu sâu, bệnh hại như rầy nâu, đạo ôn cổ bông tốt. 

Điểm nổi trội của giống Đài Thơm 8 là tỉ lệ gạo nguyên cao, hạt dài, màu vàng sáng, gạo 
trong bóng, chất lượng cơm mềm, dẻo, thơm ngon, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 
Năng suất dự kiến đạt 2,2 tạ/sào, cao hơn 20-30 kg/sào so với giống lúa đối chứng là Bắc 
thơm số 7.  

Các đại biểu dự hội thảo đầu bờ đánh giá cao năng suất, chất lượng giống lúa Đài Thơn 8 
và đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, huyện Gia Bình có chính sách hỗ trợ 
giống để nông dân mở rộng diện tích gieo cấy trong các vụ tiếp theo. 

 
 

 

 

 

Kỹ sư Hồ Quang Cua  
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NGUỒN THAM KHẢO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        
XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

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. 

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

Diálogo Chino 

CNBC 

Daily Express 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông 
sản 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

Báo Đắk Lắk 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Báo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công 
ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), Phước An,   
Minh Khang 

BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 5/2020” 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 kỳ 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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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 



 

 
 

 


