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TÓM TẮT THÁNG 8/2020 

 

 

  

 

TÓM TẮT 

Trong tháng 8, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 113,2 điểm, tăng 2,7% so với tháng 

trước (tại 2002-2004 là 100 điểm) và tăng 8,7% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, 

gạo nhật tiếp tục giảm 7,5% xuống 92,5 điểm còn các loại khác đều tăng. 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết giá gạo tại các 

quốc gia xuất khẩu gạo lớn tại Châu Á đang có chiều hướng tăng tích cực. Trong đó, 

gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng cao do ảnh hưởng của lũ lụt và sự lan rộng của dịch COVID-

19 khiến hoạt động logistics bị gián đoạn.  

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 do tác động 

từ yếu tố mùa vụ, hiện vụ thu hoạch Hè Thu đã gần kết thúc nên nguồn cung bị thu hẹp 

hơn. Ngoài ra, dịch COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều tác nhân trong chuỗi tăng 

cường dự trữ.  

Tại Thái Lan, giá gạo tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đối với gạo Thái 

Lan chỉ ở mức thấp do giá gạo nước này không cạnh tranh.  

Trong tháng, gạo đồ 5% tấm Ấn Độ tăng từ 380 - 385 USD/tấn lên 383 - 389 USD/tấn. 

Gạo tiêu chuẩn 5% tấm Thái Lan tăng từ 463 - 485 USD/tấn lên mức 480 - 500 

USD/tấn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2020. Gạo 5% tấm Việt Nam tăng từ 470 

USD/tấn lên 480 – 490 USD/tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2011. 

Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 

tăng so với tháng 7. Thu hoạch vụ Hè Thu cơ bản đã gần hoàn tất, nguồn cung hạn 

chế khiến cho giá lúa tăng.  
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 

1. Sản xuất 

 

Trong tháng 8, sản lượng sản xuất gạo thế giới hầu như không đổi 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 8 

ước khoảng 41,7 triệu tấn, tăng 0,89% so với cùng kì năm ngoái.  

Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 8 đạt 

42,08 triệu tấn, tăng 1,63% so với cùng kì năm 2019. 
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Thái Lan: Vào cuối tháng 9, số liệu của Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái 

Lan đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban chiến lược lúa gạo cho biết ước tính tổng 

sản lượng gạo xay xát trên toàn thế giới trong niên vụ 2020-2021 đạt khoảng 

500 triệu tấn, tăng so với con số 497 triệu tấn của niên vụ 2018-2019, với năng suất trung 

bình đạt 736 kg/rai (1 rai = 1.600 m2), tăng so với con số 730 kg của niên vụ trước. 

Dự kiến trong niên vụ 2020/21 này, Thái Lan sẽ sản xuất ra 20 triệu tấn gạo xay xát, với 

năng suất trung bình chỉ dao động trong khoảng 450 kg/rai. 

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 9/2020 
(Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu tấn). 
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Theo giới chuyên gia lúa gạo, năng suất lúa của Thái Lan hiện đang thấp hơn nhiều so với 

các nước sản xuất lúa khác trong khu vực và trên thế giới như Việt Nam (934 kg/rai), 

Indonesia (765 kg/rai), Ấn Độ (643 kg/rai), Trung Quốc (1,128 kg/rai) và Mỹ (1,363 kg/rai).  

Thậm chí năng suất lúa của cường quốc xuất khẩu gạo còn thấp hơn cả các nước láng 

giềng mới nổi như Myanmar (461 kg/rai), Lào (518 kg/rai), Campuchia (462 kg/rai) và 

Malaysia (642 kg/rai). 

 

Campuchia: Theo Thương vụ 

Campuchia, 8 tháng đầu năm 

nay nước này có 71 công ty 

tham gia xuất khẩu gạo đi 65 nước và vùng 

lãnh thổ và xuất khẩu được 448.208 tấn; tăng 

31% và tăng 106.158 tấn so với cùng kì năm 

2019. 

Trong đó xuất khẩu gạo thơm đạt nhiều nhất 

với hơn 352,8 nghìn tấn, chiếm 79%; kế đến là 

gạo hạt dài gần 89,7 nghìn tấn, chiếm 20%... 

Trong 8 tháng, Campuchia xuất khẩu gạo 

nhiều nhất sang Trung Quốc (gồm cả Hong 

Kong, Ma Cao, Đài Loan) đạt 159.253 

tấn, chiếm 35,5%; EU đạt 149.840 tấn, chiếm tỉ 

lệ 33,4%; các nước ASEAN đạt 60.933 tấn, chiếm 

13,6% và các nước khác đạt 78.169 tấn, chiếm tỉ 

lệ 17,4%. 

 

Biểu đồ 1: Cơ cấu chủng loại gạo xuất 
khẩu của Campuchia trong 8 tháng đầu 

năm 2020 (Đơn vị: tấn). 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu gạo của Campuchia sang các thị trường trong 8 tháng đầu năm 2020 (Đơn vị: tấn). 
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Thương vụ Campuchia nhận định, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3, tốc 

độ xuất khẩu gạo của Campuchia có xu hướng giảm dần từng tháng. 

 

 

Ngoài gạo, Theo Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ngư nghiệp Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 

nay Campuchia còn xuất khẩu thóc sang các nước lân cận, trong đó xuất khẩu thóc sang 

Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu tấn. Trong năm ngoái, Campuchia đã xuất khẩu 620.106 tấn 

gạo, giảm 0,97% so với năm 2018. 

 

Trung Quốc: Vào cuối tháng 8, Theo Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông 

sản và Thực phẩm chế biến Trung Quốc (APEDA), nước này đang bán bớt 

gạo dự trữ sang Châu Phi. Đó là số gạo Chính phủ thu mua từ nhiều năm 

trước. Người tiêu dùng Trung Quốc ăn gạo mới, dẻo và thơm. Gạo cũ đã bị mất vị, cũng 

không còn dẻo nữa nên cần tìm cách tiêu thụ ở nơi khác, đó là xuất khẩu ra nước ngoài và 

Châu Phi là thị trường rất phù hợp. 

Theo các báo cáo của ngành, Tập đoàn COFCO, thuộc sở hữu của Nhà nước Trung Quốc, 

đang “nhắm” đến các thị trường mới ở châu Phi để thanh lý các kho dự trữ gạo cũ, khoảng 

3 đến 4 triệu tấn. COFCO đang tập trung vào các thị trường Ai Cập, Benin, Sengal, Bờ Biển 

Ngà, Somalia và Liberia. 

Biểu đồ 3: Tốc độ xuất khẩu gạo của Campuchia có xu hướng giảm dần theo từng tháng 
(so với tháng trước đó). 
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Năm 2018, Trung Quốc có khoảng 94 triệu tấn gạo tồn trữ, tương đương 2/3 tổng lượng 

gạo dự trữ của toàn cầu. Số gạo này đủ để nuôi sống toàn bộ dân số Ấn Độ trong một 

năm. Cũng trong năm 2018, Trung Quốc bắt đầu cải tổ chương trình trợ cấp bằng cách 

cắt giảm giá tối thiểu cho mặt hàng gạo và lúa mì. Năm trước đó, 2017, Bờ Biển Ngà đã 

vượt qua Hàn Quốc trở thành thị trường tiêu thụ gạo xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, 

với 309.200 tấn. 

 

Ấn Độ: Theo thông tin từ Ấn Độ, sản lượng lúa gạo nước này năm nay dự 

báo sẽ tăng lên mức cao kỉ lục do nông dân mở rộng diện tích trồng lúa vì 

thời tiết thuận lợi và Chính phủ nâng giá thu mua lúa cho vụ mới. 

Ông B.V.nana Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, cho biết: “Nông dân 

rất quan tâm tới lúa gạo. Họ có thể tăng diện tích trồng lúa do chủ trương hỗ trợ của 

Chính phủ. Trong niên vụ 2020 - 2021, chúng tôi có thể sản xuất 120 triệu tấn gạo”. Trong 

niên vụ 2019 - 2020, Ấn Độ đã sản xuất kỉ lục 117,94 triệu tấn gạo. 

Theo một số chuyên gia nước này, sản lượng gạo tăng có thể khiến cho giá trong nước 

giảm, làm cho gạo Ấn Độ cạnh tranh tốt hơn khi xuất khẩu, bù đắp cho sự sụt giảm nguồn 

cung ở các đối thủ là Thái Lan và Việt Nam. 

Sản lượng tăng có thể cũng buộc Chính phủ Ấn Độ tăng cường thu mua lúa gạo mặc dù 

lượng tồn trữ đang nhiều lên. Ông Rao nhận định, sản lượng tăng mạnh có thể buộc Công 

ty Lương thực Quốc gia nước này (FCI) phải mua tới gần một nửa sản lượng gạo. Hiện FCI 

đang trữ 27,4 triệu tấn gạo và 21 triệu tấn lúa. 

Tình trạng thiếu lao động và thiếu container ở các cảng biển đang ảnh hưởng tới xuất 

khẩu gạo của Ấn Độ sang các thị trường Châu Phi, Saudi Arabia, Iraq, Iran và Các Tiểu 

Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Một số nhà máy gạo cũng hoạt động cầm chừng do 

thiếu lao động nhập cư. 

Năm nay, Arab Saudi và UAE nổi lên là những khách hàng nhập khẩu gạo basmati lớn 

nhất của Ấn Độ. 

Các nước Châu Phi thường nhập khẩu gạo non-basmati của Ấn Độ, trong khi các nước 

Vùng Vịnh chuộng nhập khẩu gạo basmati. 

Hiện tại, xe tải phải chờ ở các cảng Kandla và Mundra ít nhất là 7 ngày mới bốc dỡ được 

gạo vì thiếu lao động. Bên cạnh đó, do nhập khẩu các sản phẩm khác đều giảm nên 

container cũng ít đến cảng Ấn Độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu gạo. 
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2. Tiêu thụ 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 8 đạt 43,6 triệu tấn, tăng 

1,71% so với cùng kì 2019. 

Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 8 ở mức 41,7 triệu tấn, tăng 1,23%. 

 

Indonesia: Vào cuối tháng 7, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) 

cho biết hiện có 1,4 triệu tấn gạo dự trữ và dự định sẽ không nhập khẩu gạo 

trong năm nay. 

Cho đến ngày 22/6/2020, Bulog đã thu mua 609.577 tấn gạo trên thị trường nội địa. 

Trong 3 tháng tới, Bulog sẽ thực hiện chỉ định của Tổng thống Joko Widodo là cung cấp 

450.000 tấn gạo cho các chương trình của Chính phủ và có thể cung cấp tiếp một lượng 

tương tự trong 3 tháng tiếp theo. 

Trong những tháng gần đây, Bulog đã tăng gấp đôi khối lượng gạo xuất bán ra thị trường 

để bình ổn giá. Giá gạo tại đây vẫn tiếp tục xu hướng tăng nhẹ dù đang giữa vụ thu hoạch.  

Giá bán lẻ gạo trung bình là 12.050 rupiah (0,81 USD)/kg, tăng so với 11.800 rupiah hồi 

đầu năm và so với 11.700 rupiah cùng thời điểm này năm ngoái. Giá bán lẻ gạo của Bulog 

dao động trong khoảng 9,450 rupiah đến 10,250 rupiah tùy theo khu vực. 

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia trình Quốc hội nước này mục tiêu sản xuất 63,5 tiệu tấn 

lúa trong năm 2021, tăng so với 59,15 triệu tấn của năm nay. Bulog có kế hoạch thu mua 

1,57 triệu tấn gạo trong năm tới. 

 

Châu Phi: Theo ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm 

các thị trường Mali, Niger, Senegal và Gambia, Châu Phi là một thị trường có nhu cầu tiêu 
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thụ gạo cao, đặc biệt là khu vực Tây Phi do sản xuất lúa không đủ, nhất là những năm xảy 

ra tình trạng thiên tai, mất mùa, bất ổn chính trị hay dịch bệnh.  

Trung bình mỗi năm, lục địa này nhập khẩu khoảng 12 -13 triệu tấn gạo các loại. Năm 

2019, Việt Nam đã xuất khẩu gạo sang 35 trên tổng số 55 quốc gia châu Phi với kim 

ngạch gần 630 triệu USD, trong đó các thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất gồm Côte 

d'Ivore, Ghana, Senegal, Mozambique, Cameroon, Gabon, Tanzania, Ai Cập…. 

Riêng xuất khẩu sang các thị trường mà Thương vụ Việt Nam tại Algeria phụ trách gồm 

Senegal đạt 32,6 triệu USD, sang Algeria (6,3 triệu USD), sang Gambia (185.000 USD), 

sang Mali (131.000 USD)… 

Năm 2020, nạn châu chấu bùng phát tại Đông Phi, đại dịch COVID-19, tình trạng tăng 

trưởng dân số cao và giá gạo quốc tế cạnh tranh là những nguyên nhân dẫn đến việc các 

chính phủ và người dân châu Phi tăng cường tích trữ lương thực và thực phẩm, trong đó 

có gạo.  

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhu cầu gạo của toàn châu Phi năm 2020 ước khoảng 15,7 

triệu tấn, trong đó Senegal phải nhập khẩu 1,25 triệu tấn (tăng 13,6%), Mali nhập khẩu 

350.000 tấn (tăng 16,6%),... Đến năm 2021, dự báo, nhập khẩu gạo của khu vực này sẽ 

còn tiếp tục tăng hơn nữa. 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng 8/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 113,2 điểm, tăng 2,7% so với 

tháng trước (tại 2002-2004 là 100 điểm) và tăng 8,7% so với cùng kì năm 2019.  

Trong đó, gạo nhật tiếp tục giảm 7,5% xuống 92,5 điểm còn các loại khác đều tăng. 

 

Bảng 2: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 8/2020 (Nguồn: FAO) 
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Trên thị trường thế giới, Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) 

cho biết giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu gạo lớn tại Châu Á đang có chiều hướng tăng 

tích cực.  

Trong đó, gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng cao do ảnh hưởng của lũ lụt và sự lan rộng của dịch 

COVID-19 khiến hoạt động logistics bị gián đoạn.  

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 do tác động từ 

yếu tố mùa vụ, hiện vụ thu hoạch Hè Thu đã gần kết thúc nên nguồn cung bị thu hẹp hơn; 

ngoài ra, dịch COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều tác nhân trong chuỗi tăng cường dự 

trữ.  

Tại Thái Lan, giá gạo tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đối với gạo Thái Lan 

chỉ ở mức thấp do giá gạo nước này không cạnh tranh.  

Trong tháng, gạo đồ 5% tấm Ấn Độ tăng từ 380 - 385 USD/tấn lên 383 - 389 USD/tấn. 

Gạo tiêu chuẩn 5% tấm Thái Lan tăng từ 463 - 485 USD/tấn lên mức 480 - 500 USD/tấn, 

mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2020. Gạo 5% tấm Việt Nam tăng từ 470 USD/tấn lên 480 

- 490 USD/tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2011.
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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, tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy 

được 1.447,2 nghìn ha lúa mùa, giảm 1% so với cùng kì năm trước, trong đó các địa 

phương phía Bắc đạt 1.047,2 nghìn ha, giảm 1,5% so với cùng kì; các địa phương phía 

Nam đạt 400 nghìn ha, bằng 100,3%.  

Diện tích gieo cấy lúa mùa ở các địa phương phía Bắc giảm so với cùng kì năm trước chủ 

yếu do đầu vụ nắng nóng kéo dài và do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, mùa vụ.  

Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 1.945,4 nghìn ha, giảm 64,1 nghìn ha so với 

vụ hè thu năm trước do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn; riêng vùng ĐBSCL 

giảm 44,1 nghìn ha.   

Thu hoạch:  Tính đến trung tuần tháng 8, cả nước thu hoạch được 942,4 nghìn ha lúa hè 

thu, chiếm 48,4% diện tích gieo cấy và giảm 11,2% so với cùng kìnăm trước, tập trung chủ 

yếu ở vùng ĐBSCL với 875,1 nghìn ha, chiếm 57,4% diện tích xuống giống và giảm 12,2% 

so với cùng kì năm trước.  

Theo báo cáo của các địa phương, lúa hè thu năm nay được mùa với năng suất ước tính 

đạt 55,3 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2019 nhưng do diện tích gieo cấy giảm 

nên sản lượng toàn vụ ước tính đạt 10,76 triệu tấn, giảm 184,8 nghìn tấn. Một số địa 

phương sản lượng giảm nhiều so với vụ hè thu năm trước do diện tích giảm là: Tiền Giang 

giảm 89,3 nghìn tấn; Đồng Tháp giảm 34,8 nghìn tấn; Vĩnh Long giảm 13,8 nghìn tấn; Cần 

Thơ giảm 12,8 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 



 

13 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM THÁNG 8/2020 

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. 

Bên cạnh đó, năm nay có tháng nhuận và do ảnh hưởng xâm nhập mặn nên tiến độ xuống 

giống chậm hơn cùng kì năm trước. Hiện nay, lúa thu đông chủ yếu ở giai đoạn làm đòng 

đến chắc xanh, sinh trưởng và phát triển khá tốt.  

Để hạn chế ảnh hưởng của lũ, giảm tỉ lệ hao hụt xuống mức thấp nhất, các địa phương 

cần tăng cường khuyến cáo người dân chỉ nên sản xuất lúa thu đông ở những nơi có hệ 

thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, chủ động ngăn được lũ hoặc tiêu thoát nước tốt, đồng 

thời thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. 

 

2. Tiêu thụ 

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

cho biết tính đến ngày 15/8, khối lượng gạo xuất khẩu đạt 4,3 triệu tấn, trị giá 2,1 tỉ USD 

giảm 0,3% về lượng và 12,3% về giá trị so với cùng kì năm 2019. Khối lượng gạo xuất khẩu 

tháng 8 năm 2020 ước đạt 500.000 tấn với giá trị đạt 251 triệu USD. 
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Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, tổng khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo đạt 4,5 triệu 

tấn và 2,2 tỉ USD, giảm 1,7% về khối lượng nhưng tăng 10,4% về trị giá so với cùng kì năm 

2019. 

 

Chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu 

gạo của Việt Nam với 35,3% thị phần với giá trị xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn và 688,3 triệu 

USD, tăng 2,7% về khối lượng và tăng 17,3% về giá trị so với cùng kì năm 2019.  

Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất gồm Senegal (gấp 19,8 lần đạt 

41,4 nghìn tấn và 14,7 triệu USD), Indonesia (gấp 3,1 lần đạt 59,3 nghìn tấn và 33,3 triệu 

USD) và Trung Quốc (tăng 84% đạt 493,1 nghìn tấn và 293,4 triệu USD). Trong khi các thị 

trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Iraq (giảm 61,2% xuống 90,0 nghìn tấn 

và 47,6 triệu USD).  

 

3. Diễn biến giá 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng gạo đã tăng 12,4% so với 

cùng kì năm 2019, đạt bình quân 489 USD/tấn. Trên thị trường thế giới, tính đến ngày 

26/8/2020, giá chào bán gạo trắng 5% tấm của Việt Nam đạt 480 – 490 USD/tấn mức cao 

nhất kể từ cuối năm 2011. 

Còn theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thời gian gần đây, giá gạo xuất khẩu của 

Việt Nam liên tục tăng, có thời điểm trong tháng 8, loại gạo 5% tấm đã vượt qua giá gạo 

cùng chủng loại của nhiều nước, vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu thế giới. 

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tốt hơn so với gạo của Thái Lan. Trong lịch sử 30 

năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam có giá xuất ngang ngửa với gạo Thái 

Lan, thậm chí bỏ xa gạo Thái Lan loại 5% tấm đến 20 USD/tấn. 
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Đầu năm nay, giá gạo 5% tấm của Thái Lan cao hơn Việt Nam khoảng 50 - 60 USD/tấn 

nhưng đến giữa tháng 8, gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 493 - 497 

USD/tấn, trong khi giá giao dịch gạo cùng loại của Thái Lan chỉ đạt 473 - 477 USD/tấn; 

gạo Pakistan bán từ 423 - 427 USD/tấn, gạo Ấn Độ từ có giá 378 - 382 USD/tấn... 

Sở dĩ gạo trong nước đang được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao do chất lượng 

gạo Việt Nam đã được cải thiện. Bên cạnh đó, với những thuận lợi về thị trường, đặc biệt là 

nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ đợt dịch COVID-19, các doanh nghiệp thương mại gạo 

nước ta đang có cơ hội đẩy tăng sản lượng lẫn giá xuất khẩu.  

Ngoài ra, EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8 cũng giúp một số doanh nghiệp sở hữu chuỗi sản 

xuất lúa gạo quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chí của thị trường khó tính chốt được giá xuất 

khẩu cao đối với một số chủng loại gạo đặc biệt. 

Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL tăng so với tháng 7. Thu hoạch 

vụ Hè Thu cơ bản đã gần hoàn tất, nguồn cung hạn chế khiến cho giá lúa tăng.  

Tại An Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg, từ 5.400 đồng/kg lên 5.600 đồng/kg; lúa OM 

5451 tăng 300 đồng/kg lên 5.800 đồng/kg; lúa OM 6976 tăng 250 đồng/kg lên mức 5.650 

đồng/kg; lúa gạo thường giảm 500 đồng/kg xuống 10.500 đồng/kg; gạo thơm đặc sản 

jasmine ở mức 14.500 đồng/kg.  

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 300 đồng/kg lên 6.000 – 6.100 đồng/kg; lúa OM 6976 

tăng 200 đồng/kg lên 6.500 – 6.700 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg lên 6.600 – 

6.800 đồng/kg.  

Tại Bạc Liêu, lúa OM 5454, OM 4900 giữ ở mức 5.200 – 5.500 đồng/kg; lúa tươi ST24, 

ST25 ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg.  

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 ổn định ở mức 5.100 đồng/kg; lúa khô ở mức 5.400 đồng/kg; 

lúa hạt dài ướt ở mức 5.400 đồng/kg, lúa khô ở mức 5.600 đồng/kg.  

Tại Cần Thơ, giá lúa được ghi nhận ở mức cao với cùng kì 5 năm trở lại đây. Từ đầu tháng 

8 đến nay giá lúa liên tục tăng, trung bình 500 đồng/kg. Trong đó, giá lúa IR50404 tươi từ 

5.700 – 5.800 đồng/kg, các giống lúa chất lượng cao OM 957, OM 9582 giá 6.100 

đồng/kg, lúa OM 6976 ở mức 6.000 đồng/kg, Jasmine 6.000 đồng/kg, Đài Thơm 8 6.200 

đồng/kg, Nàng Hoa 9 6.500 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 6.000 đồng/kg. 
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PHẦN III 

DỰ BÁO 

 
Theo thông tin dự báo cập nhật mới nhất trong tháng 8/2020 của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

(USDA), sản lượng gạo của thế giới năm 2020 ước đạt 495,7 triệu tấn, giảm khoảng 0,2% 

so với năm 2019. Tiêu dùng gạo thế giới năm 2020 ước đạt 490,9 triệu tấn, tăng khoảng 

1,4% so với năm 2019. 

Nhà xuất khẩu ghi nhận thương mại giảm mạnh nhất là Thái Lan theo đó, nguồn cung 

xuất khẩu bị hạn chế do vụ mùa bị ảnh hưởng bởi hạn hán khiến sản lượng giảm. Điều này 

khiến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan luôn cao hơn các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. 

Mặc dù vậy, xuất khẩu của Thái Lan đã nắm được một cơ hội ngắn khi Việt Nam, 

Campuchia và Mynamar thực hiện các lệnh cấm và đặt hạn ngạch xuất khẩu vào mùa 

xuân. 

Tuy nhiên, vì những hạn chế này chỉ kéo dài vài tháng, xuất khẩu của Thái Lan đã chững 

lại sau khi các đối thủ cạnh tranh này gia nhập lại thị trường. Thái Lan được dự báo sẽ chỉ 

xuất khẩu 6,5 triệu tấn trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 1998. 

Việt Nam hiện được dự đoán là nhà xuất khẩu lớn thứ hai toàn cầu, bất chấp lệnh cấm 

xuất khẩu vào đầu năm. 

Xuất khẩu mạnh trong vài tháng qua từ Brazil đã bù đắp phần nào sự sụt giảm xuất khẩu 

từ Đông Nam Á. Xuất khẩu từ đầu năm đến đầu tháng 8 của Brazil tăng gần 67% so với 

cùng kì năm ngoái. 

Brazil đã xuất khẩu sang nhiều nhóm thị trường khác nhau, đặc biệt là ở Tây Bán cầu, vì 

nhà cung cấp chính khác là Mỹ có nguồn cung khan hiếm và giá gạo cao. Ấn Độ, với 

nguồn cung lớn có thể xuất khẩu, dự kiến sẽ vẫn là nhà xuất khẩu hàng đầu bất chấp 

những hạn chế về hậu cần do dịch COVID-19. 

Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu toàn cầu đã suy yếu, đáng chú ý nhất là ở Tây Phi do giá 

thế giới tương đối cao. Nigeria được dự báo sẽ nhập khẩu ít hơn một nửa so với năm 

ngoái. 

Cote d'Ivoire, một nhà nhập khẩu - tái xuất lớn trong khu vực, dự kiến sẽ nhập khẩu gạo ít 

hơn khoảng 25% so với năm ngoái. Khi giá toàn cầu tăng vọt, Cote d'Ivoire đã dựa vào 
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nguồn dự trữ hiện có cũng như các cây trồng chủ lực khác, chẳng hạn như sắn, thay vì 

nhập khẩu gạo mới. 

Nhập khẩu của Trung Quốc cũng vẫn chậm chạp trong năm 2020 trong bối cảnh nguồn 

cung trong nước dồi dào và các hạn chế xuất khẩu trước đó của một số đối tác thương 

mại. Tương tự, nhập khẩu của Indonesia được dự báo sẽ vẫn tương đối thấp vì vụ mùa 

trong nước tốt. 

USDA cũng cho biết gạo đồ thường chiếm khoảng 1/6 thương mại gạo, nhưng được dự 

báo xuất khẩu sẽ suy yếu trong 2020 với xuất khẩu sang Tây Phi ước tính giảm đáng kể. 

Gạo đồ là thóc được ngâm trong nước và sau đó mang đi hấp khi còn nguyên vỏ. Sau đó, 

nó được xay xát và khi nấu chín có nhiều hạt dời hơn và nhiều chất dinh dưỡng hơn được 

giữ lại trong hạt. 

Thương mại gạo do hai đối thủ chính: Ấn Độ và Thái Lan chi phối, với Mỹ và Brazil chiếm 

một phần nhỏ trong thương mại. 

Còn theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong 

vài tháng tới cho đến khi vụ thu hoạch mới vào khoảng tháng 10.
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 
CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Gần đây, tại Bến Tre xuất hiện một đối tượng sâu 

hại mới, ăn lá và vỏ trái dừa, gây ảnh hưởng đến khoảng 3 ha dừa của bà 

con ở Bến Tre.  

Sau khi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) tỉnh Bến Tre có những bước khảo sát ban đầu, vào giữa tháng 8, Tập 

đoàn Lộc Trời đã phối hợp tổ chức phun thuốc sinh học dập dịch, tránh lây lan trên diện 

rộng. Đợt phun lần này do công ty cổ phần Quản Nông Xanh, một thành viên của Tập 

đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện trên tổng diện tích khoảng 30ha. 

Theo kế hoạch, Tập đoàn Lộc Trời sẽ tiến hành phun thuốc dập dịch thành nhiều đợt, với 

mục tiêu hỗ trợ bà con nông dân xử lý thành công dịch hại mới trên cây dừa Bến Tre. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed): Trả lời Báo 
Công thương vào cuối tháng 8, ông Nguyễn Quang Trường, Tổng 

Giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), cho biết: Để tận dụng cơ hội 

xuất khẩu gạo sang EU ngay khi EVFTA có hiệu lực, Vinaseed đã có sự chuẩn bị ngay khi 

hiệp định đang đàm phán.  

Công ty xây dựng vùng trồng nguyên liệu bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. Toàn bộ 

sản phẩm gạo đạt chứng nhận quốc tế FSSC về an toàn thực phẩm, đủ điều kiện để xuất 

khẩu sang thị trường khó tính như EU.  

Phát huy thành công này, cuối tháng 8, Vinaseed tiếp tục xuất khẩu gạo trắng Ban Mai và 

gạo lứt Phúc Thọ sang thị trường Úc đầy tiềm năng. Đây là những sản phẩm gạo mang 

thương hiệu Việt Nam đầu tiên nhập khẩu chính ngạch vào thị trường này, tận dụng hiệu 

quả các ưu đãi do CPTPP mang lại. 

 

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Báo cáo tài chính 

soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao 

Trung An cho thấy doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng vọt so 
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với cùng kì năm ngoái trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều phức tạp. 

Cụ thể, doanh thu thuần quí II đạt hơn 906,3 tỉ đồng, tăng gần 98,5% so với quí II năm 

2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32,1 tỉ đồng, gấp 32 lần so với con số lợi nhuận chỉ hơn 

1 tỉ đồng của cùng kì năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu gần 1.560 tỉ đồng, tăng hơn 93,3% 

so với cùng kì, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 68 tỉ đồng, gấp 4,5 lần so với con số 15 tỉ 

đồng trong nửa đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỉ đồng, gấp 5,7 lần so với 

cùng kì năm ngoái. 

Như vậy, sau nửa năm, TAR đã thực hiện được hơn 44,5% mục tiêu doanh thu của năm 

nay (3.500 tỉ đồng) và gần 61% mục tiêu lợi nhuận cả năm (105 tỉ đồng). 
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

 Brazil: Vào đầu tháng 9, Thương vụ Việt Nam tại Brazil (Bộ Công Thương) 

cho biết trong tuần qua, tổng thống Bolsonaro và Bộ Kinh tế Brazil phải 

triệu tập khẩn cấp cuộc họp với Hiệp hội siêu thị, kêu gọi các nhà phân 

phối không đầu cơ tăng giá mặt hàng gạo, một thực phẩm thiết yếu tại Brazil.  

Tại các siêu thị, mặt hàng gạo đã tăng đột biến từ mức 12.000-13.000 đồng/kg lên mức 

22.000 - 24.000 đồng/kg. Ngày 9/9, Hội đồng ngoại thương thuộc Bộ Kinh tế Brazil đã 

quyết định giảm thuế nhập khẩu từ mức 10% (với thóc) và 12% (với các loại gạo thành 

phẩm) về 0%, thời gian áp dụng cho đến ngày 31/12/2020 với hạn ngạch tối đa là 

400.000 tấn, lượng hạn ngạch này bằng khoảng 35% tổng lượng nhập khẩu của Brazil. 

Trước đây, Brazil chủ yếu nhập khẩu gạo từ Paraguay và Uruguay là hai nước thành việc 

Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) theo các thỏa thuận về thuế quan của khối 

này. 

Trả lời phỏng vẫn của cơ quan truyền thông, Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, bà Tereza 

Cristina còn trích dẫn cụ thể là có thể gạo sẽ được nhập từ Mỹ và Thái Lan khi đề cập đến 

chủng loại các nước này đang sản xuất là phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người 

dân Brazil.  

Tại Brazil, đa phần dân chúng ăn gạo tẻ thường (hạt nhỏ, cứng, không dẻo, không nở), chỉ 

một bộ phận dân gốc châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) ăn gạo thơm, dẻo. Bà 

Cristina cũng nói còn một số nước sản xuất khác nhưng chủng loại gạo khác với nhu cầu 

sử dụng của người dân.  

Chủ tịch Công ty cung ứng lương thực quốc gia (thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil), ông 

Guilherme Bastos cũng nói rằng một số doanh nghiệp chế biến thực phẩm từ gạo cũng 

đã tiến hành nhập khẩu từ Mỹ và Thái Lan. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Brazil nhu cầu nhập khẩu gạo của Brazil là có thực và đã có 

một số dấu hiệu thiếu nguồn cung tại một số doanh nghiệp cung ứng. Tuy nhiên, động 

thái khẩn cấp đưa thuế nhập khẩu gạo về 0% của Chính phủ Brazil cũng có thể nhằm vào 

giới đầu cơ như đã từng làm với mặt hàng cà phê nhân trước đây. 
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Thái Lan: Theo Bangkokpost, phát biểu tại cuộc họp hôm qua (27/8) của Ủy 

ban chiến lược lúa gạo quốc gia Thái Lan, Bộ trưởng Thương mại Jurin 

Laksanawisit cho biết, nước này đang dành nguồn lực nhiều hơn để đầu tư 

cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) nhằm cải thiện khâu giống, theo cả hai 

hướng nâng chất lượng và năng suất lúa lên 600 kg/rai. 

Chính phủ Thái Lan mới chỉ phân bổ khoảng 200 triệu baht mỗi năm (hơn 6,4 triệu USD) 

cho các hoạt động nghiên cứu giống lúa, thấp hơn đáng kể so với Việt Nam, khi đối thủ 

láng giềng đã chi tới 100 triệu USD cho việc này. 

Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, ước tính tổng sản lượng gạo xay xát trên 

toàn thế giới trong niên vụ 2020-2021 đạt khoảng 500 triệu tấn, tăng so với con số 497 

triệu tấn của niên vụ 2018-2019, với năng suất trung bình đạt 736 kg/rai, tăng so với con 

số 730kg của niên vụ trước. 

Dự kiến trong niên vụ 2020/21 này, Thái Lan sẽ sản xuất ra 20 triệu tấn gạo xay xát, với 

năng suất trung bình chỉ dao động trong khoảng 450 kg/rai. 

Năng suất lúa của Thái Lan hiện đang thấp hơn nhiều so với các nước sản xuất lúa khác 

trong khu vực và trên thế giới như Việt Nam (934 kg/rai), Indonesia (765 kg/rai), Ấn Độ 

(643kg/rai), Trung Quốc (1.128 kg/rai) và Mỹ (1.363 kg/rai).  

Thậm chí năng suất lúa của cường quốc xuất khẩu gạo còn thấp hơn cả các nước láng 

giềng mới nổi như Myanmar (461 kg/rai), Lào (518 kg/rai), Campuchia (462 kg/rai) và 

Malaysia (642 kg/rai). 

Ông Jurin cho biết kế hoạch gạo chiến lược của Thái Lan từ 2020 - 2024 là tập trung vào 

7 loại gạo gồm gạo hom mali của Thái Lan; gạo thơm Thái Lan; gạo trắng mềm; gạo trắng 

cứng; gạo đồ; gạo nếp và gạo đặc sản. 

Ngoài ra, thị trường gạo cũng sẽ được chia thành ba nhóm gồm gạo hom mali Thái và gạo 

thơm cho thị trường cao cấp; gạo trắng hạt mềm, gạo trắng hạt cứng và gạo đồ dùng cho 

thị trường phổ thông và nhóm cuối là gạo nếp và gạo đặc sản dành riêng cho thị trường 

đặc biệt. 

Cùng với đó là chính phủ sẽ triển khai đồng bộ mục tiêu kép là nâng cấp có hiệu quả khâu 

hậu cần lúa gạo nhằm giảm chi phí xuất khẩu, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trên 

thị trường thế giới. 

Về mặt an ninh lương thực quốc gia, chiến lược này cũng sẽ đảm bảo cân bằng giữa tiêu 

dùng nội địa và sản xuất dựa theo nguồn tài nguyên nước. 
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Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã sẽ phối hợp triển khai và tư vấn cho 

nông dân cung cách sản xuất lúa phù hợp với nhu cầu thị trường và tạo mối liên kết với 

các nhà nhập khẩu để đảm bảo ổn định giá cả. 

Ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, đề nghị 

chính phủ cần đầu tư nhiều hơn nữa vào mạng lưới thủy lợi và cải thiện các hệ thống sau 

thu hoạch cũng như lưu ý việc sản xuất lúa hàng năm cần được quản lý một cách thận 

trọng để tránh tình trạng dư thừa. 

“Liệu Thái Lan có trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới hay không, không 

quan trọng mà điều quan trọng là làm thế nào để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng đối với gạo 

Thái Lan trên thị trường quốc tế và duy trì sự ổn định giá cả trong nước", ông Charoen nói. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Vào cuối tháng 8, theo tin từ báo Chính phủ, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 

103/2020/NĐ-CP qui định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU, Bộ 

NN&PTNT đã ban hành quyết định hướng dẫn các doanh nghiệp các thủ tục làm chứng 

nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU, tạo nền tảng cho doanh nghiệp sản xuất, 

phát triển vùng nguyên liệu theo đúng qui định. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết hiện nay, đã có ba đơn vị nộp hồ sơ về 

Bộ, thời gian hoàn thành việc chứng nhận trong vòng 5 ngày. Các doanh nghiệp có thể 

gửi hồ sơ đăng kí qua Cổng dịch vụ hành chính công của Bộ NN&PTNT, hoặc gửi qua bưu 

điện. Việc chứng nhận doanh nghiệp sẽ hoàn toàn miễn phí. 

“Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày kí chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp có gạo thơm 

trong danh sách trong Hiệp định EVFTA và có đơn hàng xuất khẩu gạo thơm cần khẩn 

trương gửi hồ sơ ra Cục Trồng trọt để chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cho 

doanh nghiệp để sớm xuất khẩu sang EU”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói. 

Theo Hiệp định 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 (cam kết này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu 

ước khoảng 100.000 tấn vào EU hằng năm). 

Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 3 - 5 năm. Trong khi đó, 2 nhà 

xuất khẩu lớn gạo vào EU là Campuchia và Myanmar đang chịu thuế tuyệt đối với mặt 
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hàng này cho đến hết 2021, cụ thể 175 euro/tấn(2019); 150 euro/tấn (2020) và 125 

euro/tấn (2021). 

Theo Qui định tại EVFTA hiện có 9 giống lúa thơm sau xuất khẩu sang EU được hưởng 

hạn ngạch về thuế quan gồm asmine 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VĐ 20, RVT, OM 4900, 

OM 5451, Tài nguyên Chợ Đào. 

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) chia sẻ: “Muốn được 

hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch theo qui định của EU, gạo thơm xuất khẩu 

sang EU phải được chứng nhận đảm bảo đúng giống.  

Do vậy, để bảo đảm độ thuần, tính đúng giống của gạo thơm xuất khẩu, cần thiết phải 

kiểm tra ruộng lúa thơm trước khi thu hoạch.  

Theo qui định, việc kiểm tra ruộng lúa thơm thực hiện 1 lần trong thời gian 20 ngày trước 

khi thu hoạch. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu gạo thơm phải chịu trách nhiệm về độ thuần, 

tính đúng giống trong quá trình thu hoạch, phơi, sấy, sơ chế, bảo quản, xay, xát, chế biến, 

đóng gói”, ông Cường nhấn mạnh. 

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho biết, hàng năm Việt Nam xuất khẩu gạo từ 6 - 6,5 triệu tấn 

gạo, trong đó lượng gạo xuất khẩu tập trung chủ yếu tại vùng ĐBSCL. 

Trong khi đó, tổng nhập khẩu gạo của EU là 2,3 triệu tấn gạo, kim ngạch là 1,4 tỉ uro; so 

với các nước ASEAN khác xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU chỉ bằng 1/6 với Thái Lan, 

1/10  Myamnar và 1/4 Campuchia. 

"Tiềm năng xuất khẩu gạo thơm của Việt Nam còn rất lớn. Nếu chúng ta thực hiện tốt các 

quy định của EU và xuất khẩu được 30.000 tấn gạo thơm nói riêng và 80.000 tấn gạo nói 

chung theo hạn ngạch sang EU với giá bán cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 

lúa gạo của Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh. 

Theo đó, trong thời gian tới Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá 

nhân xuất khẩu gạo rà soát lại danh mục giống lúa thơm đang trồng phổ biến tại sản 

xuất, đồng thời phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của EU để xuất chỉnh sửa, bổ sung Danh mục 

chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất, ông Nguyễn 

Như Cường cho biết thêm. 
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3. Công nghệ, giống lúa mới 

Giống lúa lai HYT 122 

YT122 có thời gian sinh trưởng 

trong vụ Xuân: 125-135 ngày, vụ 

Mùa: 105 - 115 ngày. Cứng cây, 

chống chịu sâu bệnh và chống đổ 

tốt. Hạt gạo trong dài. Cơm ngon, 

mềm, dẻo, vị đậm. Năng suất 

trung bình vụ xuân đạt 75 – 95 

tạ/ha, vụ mùa 70 - 80 tạ/ha, năng 

suất cao đạt từ 110 - 130 tạ/ha. 

Phù hợp với chân đất vàn, vàn hơi 

thấp, đất thâm canh, đất phèn 

mặn ven biển đã được cải tạo. 

 

Giống lúa lai 2 dòng HYT 116 

Giống lúa lai 2 dòng HYT 116 là con lai của 

dòng mẹ AMS 30S và dòng bố R116 (R128) 

được Trung tâm NC & PT lúa lai - Viện Cây 

lương thực và CTP lai tạo và chọn lọc.  HYT 

116 có thời gian sinh trưởng trong Vụ Xuân: 

125 - 135 ngày, vụ Mùa: 105 - 115 ngày. 

Trong khảo nghiệm sản xuất tại các địa 

phương HYT 116 cho năng suất cao và ổn 

định, vụ Xuân đạt 76 - 91 tạ/ha, vụ Mùa đạt 

70 - 81 tạ/ha. Gạo dài trung bình, cơm 

mềm, ngon, vị đậm. 

HYT 116 có khả năng chống chịu khá tốt với một số sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng 

như: Khô vằn; Rầy nâu; Bạc lá. Hạt giống bố mẹ tổ hợp HYT 116 chủ động trong nước. 

Khả năng sản xuất hạt giống F1 tổ hợp HYT 116 có thể đạt >2,5 tấn/ha.nhân dòng mẹ đạt 

2,5 - 3,5 tấn/ha ở những vùng có khí hậu phù hợp. 
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Giống lúa lai 2 dòng HYT 124 

Giống lúa lai 2 dòng chất lượng HYT 124 là con lai của dòng mẹ AMS 35S và dòng bố 

R100 được Trung tâm NC & PT lúa lai - Viện Cây lương thực và CTP lai tạo, chọn lọc và 

khảo nghiệm từ năm 2006 đến nay. Thời gian sinh trưởng của giống trong vụ Xuân: 125 - 

130 ngày, vụ Mùa: 102 - 105 ngày 

Hạt lúa dài, mỏ trắng, khối lượng 1000 hạt  27,5 – 29 g; Cơm mềm, dẻo, ngon (điểm 4), 

thơm nhẹ; Gạo dài, có tỉ lệ gạo lật 80%, tỉ lệ gạo xát 65,8%, tỉ ệ gạo nguyên 50,3%, tỉ lệ hạt 

trắng trong đạt 94,7% , hàm lượng Amylose đạt 17%, nhiệt độ hoá hồ cao. 

Năng suất vụ Xuân trong khảo nghiệm sản xuất đạt 73,2 – 84,1 tạ/ha cao hơn đối chứng 

TH3-3, VL 20, TH 3-5 khoảng 9 – 13,3%, cao hơn Nhị ưu 838 khoảng 6,5%; Vụ mùa năng 

suất HYT 124 tại các điểm khảo nghiệm sản xuất đạt 67,8 – 78,3 tạ/ha, cao hơn đối 

chứng TH 3-5, TH 3-3, VL 20 từ 8,6 – 19,5%, cao hơn nhị ưu 838 4,3 – 5,6%. 
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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. 

NGUỒN THAM KHẢO  

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 Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 

Quốc (FAO) 

Báo Công Thương 

Báo Chính Phủ 

Báo Bangkokpost

BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 8/2020” 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. 
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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 



 

 
 

 


