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TÓM TẮT THÁNG 10/2021 

          

Giá heo hơi trên toàn cầu giảm mạnh vì sản lượng phục hồi phục hồi vượt quá sự tăng trưởng 

về nhu cầu. Việc giá giảm nhanh khiến người chăn nuôi thua lỗ tại một số thị trường sẽ làm 
chậm tăng trưởng đàn heo trong năm 2022. 

Tại Trung Quốc, giá heo hơi trung bình cả nước đã tăng trở lại trong tháng 10 nhờ nhu cầu 

phục hồi theo mùa. Theo đó, giá đã tăng khoảng 32,7% trong tháng 10 lên 16,2 NDT/kg. 
Trong khi giá tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh cho tới ngày 22/10, rồi phục hồi nhẹ sau khi 

lệnh giãn cách được nới lỏng tại nhiều địa phương trên cả nước, thúc đẩy nhu cầu.  

Theo trang Genesus, tính tới ngày 9/11, Philippines hiện là quốc gia có giá heo hơi cao nhất 

thế giới, đạt hơn 63.610 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Trung Quốc đã vượt qua Việt Nam 
vươn lên vị trí thứ hai, với mức giá trung bình gần 58.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Việt Nam 

xếp ở vị trí thứ ba, đạt 49.000 đồng/kg. 

Ở thị trường trong nước, giá heo hơi chạm đáy hai năm vào quý III khi nhiều tỉnh thành phía 
Nam thực hiện giãn cách xã hội, các cửa chuỗi nhà hàng và quán ăn tại TP HCM phải đóng 

cửa. Hai tuần đầu tháng 10 giá heo hơi chạm ngưỡng 35.000 đồng/kg, giảm 56% so với đầu 
năm nhưng hồi phục trở lại khoảng 45.000 – 50.000 đồng/kg vào nửa cuối tháng. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, dự kiến thời gian tới, giá heo hơi tiếp tục phục hồi, nhưng sẽ không 
có biến động lớn do lượng tiêu thụ vẫn còn thấp so với mức bình quân trước khi đợt dịch 

COVID-19 thứ 4 bùng phát. Ngoài ra dịp Tết nguyên đán là thời điểm được kỳ vọng giá heo 
hơi tăng nhờ nhu cầu của người dân cao. 

Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ khôi phục mức 60.000 - 70.000 đồng/kg trong 
thời gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng/kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở 

mức 28 triệu con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân từ nay đến đầu năm 2022. 
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THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

PHẦN I: 

 
Tháng 10, giá heo hơi trên toàn cầu giảm mạnh vì sản lượng phục hồi phục hồi vượt quá sự tăng 

trưởng về nhu cầu. Việc giá giảm nhanh khiến người chăn nuôi thua lỗ tại một số thị trường sẽ làm 
chậm tăng trưởng đàn heo trong năm 2022. 

1. Sản xuất 

Báo cáo mới về nguồn cung heo của Hội đồng Chăn nuôi neo Canada (CPC) cho biết trong tuần tính 

đến ngày 30/10, Mỹ, nhà sản xuất thịt theo lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Liên minh châu 
Âu (EU), đã giết mổ 2,5 triệu con heo, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thịt heo theo 

đó cũng giảm 7,2% xuống 544 triệu pound (tương đương 246.754 tấn). Trọng lượng trung bình của 
heo giảm 7,2% trong giai đoạn này xuống 213 pound (tương đương 96,6kg). 

Tính từ đầu năm đến ngày 30/10, lượng heo bị giết mổ giảm 2% so với năm 2020 xuốngg 106,2 triệu 

con, với sản lượng thịt heo giảm 2,1% xuống hơn 22,7 tỷ pound (10,3 triệu tấn). 

Cũng theo CPC, trong tuần tính đến ngày 30/10, lượng heo giết mổ tại Canada, một trong những nhà 

sản xuất heo lớn của thế giới, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 438.702 con, với trọng lượng 
heo móc hàm tăng 4,4% lên 110,85kg. Theo đó sản lượng thịt heo trong kỳ tăng 5,5% lên 48.630 tấn. 

Tuy nhiên luỹ kế đến ngày 30/10, lượng heo giết mổ của quốc gia Bắc Mỹ giảm 2,2% so với xuống 

gần 17,3 triệu con. Dù vậy nhờ trọng lượng heo tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 108,03kg, 
sản lượng thịt heo của Canada vẫn tăng 1,1% lên 1,87 triệu tấn. 

 
Bảng 1: Tình hình giết mổ heo tại các cơ sở đóng gói được thanh tra tại Canada (Nguồn: CPC). 
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THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

Theo báo cáo mới nhất từ Rabobank, các nhà sản xuất ở Đức và Hà Lan đang thanh lý đàn heo và dự 
kiến sẽ giảm sản lượng trong những tháng tới. Những thách thức về lực lượng lao động cũng là một 

vấn đề ở một số nhà máy, mặc dù tác động không phổ biến. 

Cơ quan này cũng cho biết nguồn cung heo hơi tại Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt cho đến đầu năm 2022 
nhưng sẽ cao hơn so với các năm trước. Mặc dù vậy, chi phí gia tăng và các ràng buộc pháp lý bổ 

sung được cho là sẽ làm giảm bớt các kế hoạch mở rộng sản xuất. Hạn chế về nguồn lao động sẵn 
có cũng ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà máy đóng gói.  

Trong khi đó các nhà sản xuất heo tại Brazil vẫn lạc quan bất chấp chi phí thức ăn chăn nuôi tăng 

34% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu từ các thị trường xuất. Sản lượng thịt heo của quốc gia 

Nam Mỹ được dự báo tăng 5,5% trong năm nay, theo Rabobank.  

Về tình hình dịch ASF, Reuters đưa tin các nhà chức trách thú y tại Bulgary mới báo cáo một đợt 
bùng phát dịch tả heo châu Phi (ASF) mới tại một trang trại công nghiệp với 180 con heo ở làng 

Radinovo, miền nam nước này.  

Cụ thể Cơ quan An toàn Thực phẩm Bulgary cho biết đợt bùng phát là lần thứ hai tại một trang trại 
công nghiệp ở một nước Balkan trong năm nay. 

Toàn bộ số heo tại trang trại sẽ bị tiêu hủy và một khu vực cách ly dài 3km được thiết lập xung 
quanh trang trại để ngăn chặn sự lây lan của virus ASF.  

Tháng 8, cơ quan này đã phải tiêu hủy khoảng 13.000 con heo tại một trang trại công nghiệp ở làng 

Apriltsi, miền Trung nước này sau khi dịch ASF bùng phát. Cơ quan này đã báo cáo 5 đợt bùng phát 
dịch bệnh ở các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ trong năm nay. 

Trong khi đó Senasa, cơ quan y tế và chất lượng thực phẩm Argentina đã tuyên bố tình trạng khẩn 
cấp trên toàn quốc do dịch ASF, theo EFAnews. Đây là phản ứng của chính quyền ông Buenos Aires 

trước sự bùng phát của virus nguy hiểm ở heo đã bùng phát tại Cộng hòa Dominica và Haiti. Mục 
đích là tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát việc nhập khẩu các sản phẩm từ heo.  

Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết từ đầu năm đến ngày 29/10, Ba Lan đã báo cáo 119 

ca nhiễm dịch ASF tại các trang trại và 2.278 ca nhiễm ở heo rừng. Trong năm 2021, vius chủ yếu 
bùng phát tại các trang trại chăn nuôi nhỏ tại Podkarpackie và tỉnh Warmia-Mazury. 

 

2. Diễn biến giá 

Theo trang Genesus, tính tới ngày 9/11, Philippines hiện là quốc gia có giá heo hơi cao nhất thế 

giới, đạt hơn 63.610 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Trung Quốc đã vượt qua Việt Nam vươn lên vị 

trí thứ hai, với mức giá trung bình gần 58.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Việt Nam xếp ở vị trí thứ ba, 
đạt 49.000 đồng/kg.  
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Nga và Mexico vẫn đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5, với giá heo hơi dao động lần lượt gần 41.400 đồng/kg 
và hơn 36.700 đồng/kg. 

Đối với thịt heo móc hàm, giá tại Hàn Quốc vẫn đắt nhất, giao dịch trên 108.700 đồng/kg, theo sau là 

Anh với giá heo đạt gần 44.000 đồng/kg.  

 

 

Theo Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB), giá heo trung bình tại Liên minh châu 

Âu (EU) tiếp tục giảm trong tháng 10. Cụ thể, trong tuần tính đến hết ngày 24/10, giá đạt gần 1,3 
euro/kg, mức thấp nhất kể từ tháng 2 và giảm hơn 20% so với mức cao xác lập hồi tháng 6. Mức giá 

hiện tại tương đối thấp, thấp hơn 15% so với trung bình 5 năm. 

Trên thị trường thế giới, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá 
lương thực (FAO) tiếp tục tăng trong tháng 10 lên mức cao nhất kể từ tháng 7. Chỉ số đã tăng 3% so 

với tháng 9 lên 133,2 điểm và tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, chỉ số giá thịt giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10, giảm 0,7% so với tháng 9 

xuống 112,1 điểm. Tuy nhiên, chỉ số vẫn tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 10, giá thịt heo 
trên thị trường quốc tế giảm, chủ yếu là do lượng mua từ Trung Quốc suy yếu.  

Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus. Đơn vị: tuỳ theo đơn vị tiền tệ mỗi nước). 
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Giá thịt bò cũng giảm, phản ánh sự sụt giảm mạnh về giá tại Brazil trong bối cảnh thị trường không 
chắc chắn xung quanh việc các đối tác thương mại hàng đầu của nước này đình chỉ nhập khẩu do lo 

ngại dịch bệnh bò điên.  

Ngược lại, báo giá thịt gia cầm tăng nhờ nhu cầu toàn cầu lớn, trong khi việc mở rộng sản xuất vẫn 
yếu do chi phí thức ăn cao và dịch cúm gia cầm bùng phát, đặc biệt là ở châu Âu. Giá thịt cừu thế giới 

cũng tăng nhẹ do nguồn cung từ Châu Đại Dương tiếp tục hạn chế. 

 

3. Xuất khẩu 

Báo cáo tổng hợp từ USDA và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF) cho biết xuất khẩu thịt heo 
nước này ghi nhận tốc độ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, xuất khẩu thịt heo tổng 

cộng đạt 219.687 tấn trong tháng 9, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giá trị xuất khẩu tăng 
8% lên 608,3 triệu USD.  

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 1% so với mức kỷ lục năm ngoái lên 2,24 triệu tấn, trong khi 
giá trị tăng 9% lên 6,23 tỷ USD.  

Tháng 9, xuất khẩu thịt heo Mỹ sang Mexico đạt gần 80.000 tấn, đưa xuất khẩu sang Mexico trong 9 

tháng đầu năm lên tốc độ kỷ lục. Xuất khẩu thịt heo sang Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica cũng 
đang đạt mức cao mới và xuất khẩu sang Colombia đã tăng trở lại đáng kể so với một năm trước. 

Theo CPC, trong tháng 9, Mỹ đã xuất khẩu tổng cộng 231.401 tấn thịt heo móc hàm sang các thị 
trường tiêu thụ, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngoại trừ xuất khẩu sang Mexico 

tăng 46,8% trong giai đoạn này, các thị trường khác đều giảm 2,8 – 54,8%, với xuất khẩu sang Trung 
Quốc giảm mạnh nhất, 54,8%. 

 

 
Bảng 3: Xuất khẩu thịt heo móc hàm của Mỹ sang các thị trường 

(Nguồn: USDA, Dịch vụ nghiên cứu kinh tế/CPC. Đơn vị: tấn). 
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Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu của Mỹ giảm nhẹ 0,8% xuống 2,4 triệu tấn. Nguyên nhân là xuất 
khẩu sang Trung Quốc giảm 37,1% xuống 461.748 tấn và sang Canada giảm 1%.  

Với việc sản xuất trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch ASF, Philippines đã đưa ra mức hạn 

ngạch mới vào đầu năm nay, cho phép một lượng thịt heo lớn vào nước này với mức thuế giảm. Điều 
này đã giúp ngành chăn nuôi heo của Mỹ xuất khẩu thịt với mức kỷ lục sang quốc gia Đông Nam Á 

trong năm 2021.  

Cụ thể, xuất khẩu thịt heo sang Philippines đạt hơn 70.000 tấn trong tháng 9, trị giá gần 185 triệu 
USD, vượt qua mức kỷ lục hàng năm và tăng 113% về số lượng và 131% về giá trị so với cùng kỳ năm 

ngoái.  

CPC cho hay xuất khẩu thịt heo của Canada giảm 9% trong tháng 9 xuống 112.930 tấn, chủ yếu do 

xuất khẩu sang Trung Quốc và Việt Nam giảm mạnh lần lượt 77,4% và 70,9% xuống 13.903 tấn và 
491 tấn. Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu thịt heo của Canada giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2020 

xuống 1,08 triệu tấn. Dù vậy giá trị xuất khẩu trong giai đoạn này tăng 0,6% lên 3,8 tỷ đô la Canada. 

Về tình hình xuất khẩu heo con đã cai sữa của Canada, trong tuần tính đến ngày 23/10, khối lượng 
xuất sang Mỹ tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 102.950 con. Lũy kế đến ngày 23/10, lượng 

heo con đã cai sữa được xuất sang Mỹ tăng 17,7% lên gần 4 triệu con. 

 

 

4. Nhập khẩu 

Trung Quốc, nước nhập khẩu thịt heo lớn nhất thế giới, đã ghi nhận giá trị nhập khẩu các loại thịt 

xuống mức thấp nhất trong 20 tháng vào tháng 10, do nguồn cung thịt heo giá rẻ trong nước làm 
giảm nhu cầu đối với thịt heo nhập khẩu. (chi tiết phần Thị trường heo Trung Quốc). 

Biểu đồ 1: Xuất khẩu heo con cai sữa của Canada sang Mỹ (Nguồn: USDA – APHIS/CPC. Đơn vị: con). 
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Với nguồn cung thịt heo thắt chặt và giá tăng cao, tiêu thụ thịt heo bình quân đầu người ở Philippines, 
một trong những nước nhập khẩu thịt heo lớn trên thế giới, cũng bị ảnh hưởng lớn từ dịch ASF. Tiêu 

thụ trung bình giảm xuống chỉ còn 11,7 kg/người vào năm 2020, giảm hơn một phần ba so với mức 
gần 18 kg/người trước khi các ca nhiễm ASF được ghi nhận vào năm 2018.  

Việc nhập khẩu nhiều thịt heo nhiều hơn đã giúp tiêu thụ phục hồi ở một mức độ nào đó vào năm 

2021. 

Dịch vụ Nông nghiệp Quốc tế (FAS) thuộc USDA ước tính mức tiêu thụ bình quân đầu người của 
Philippines đạt 13,5 kg trong năm nay, tăng 15% so với năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 

mức trước dịch ASF. 

Theo CPC, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh trong tuần tính đến ngày 30/10 của Canada giảm 

35,9% xuống 2.411 tấn, nhập khẩu thịt heo chế biến cũng giảm 25,8% xuống 1.117 tấn. Luỹ kế 9 
tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh giảm 8,1% xuống 139.166 t, nhưng nhập khẩu 

thịt heo chế biến tăng 5,4% lên 63.542 tấn.  

Tháng 9, nhập khẩu thịt heo móc hàm của Mỹ tăng 49,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 49.764, với 
nhập khẩu từ tất cả thị trường đều tăng khoảng 4,6 – 66%. Tính đến cuối tháng 9, Mỹ đã nhập khẩu 

tổng cộng 370.136 tấn, tăng 25,1%. 

 

5. Dự báo 

Theo USD, sản lượng thịt heo toàn cầu được dự báo giảm 2% vào năm 2022 xuống còn 104,2 triệu 

tấn, chủ yếu do sản lượng thấp hơn ở Trung Quốc. Nguồn cung heo thắt chặt dự kiến sẽ trở nên trầm 
trọng hơn do trọng lượng thịt giảm do giá thịt heo thấp và giá thức ăn cao khiến việc vỗ béo quá mức 

trong những năm trước trở nên không kinh tế.  

Ngoài ra, các quốc gia như Brazil và Mexico sẽ chứng kiến ngành công nghiệp của họ mở rộng để 
đưa lợi thế của cả nhu cầu trong nước phục hồi và cơ hội xuất khẩu gia tăng. 

Trong khi đó, sản lượng thịt heo của Mỹ được dự báo giảm nhẹ trong năm tới do tồn kho heo thấp 
hơn và ý định giữ neo nái ở mức thấp của các nhà sản xuất vào cuối năm 2021 khiến nguồn cung 

tiếp tục khan hiếm trong tương lai. 

Tuy nhiên, xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ tăng 3% do nhu cầu cải thiện ở hầu hết thị trường chính. 
Nhập khẩu cao hơn ở Trung Quốc sẽ hỗ trợ thương mại của nền kinh tế hàng đầu thế giới, cả trực 

tiếp và gián tiếp khi các đối thủ cạnh tranh lớn chuyển sản phẩm ra khỏi các thị trường Đông Á khác 
như Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng tăng bất và sự cải thiện giá trị của đồng 

peso sẽ hỗ trợ xuất khẩu đến Mexico. 
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

Dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng thịt heo trong quý III tăng lên cao nhất 3 năm, sau khi các nhà 

sản xuất xây dựng hàng nghìn trang trại chăn nuôi lớn vào năm ngoái để tái đàn heo bị thiệt hại vì 
dịch ASF. 

Sản lượng thịt heo trong quý III/2021 đạt 12,02 triệu tấn, tăng 43% so với một năm trước đó, theo 

tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức. Đây là mức cao nhất kể từ quý III/2018, trước khi 
Trung Quốc bắt đầu trải qua cuộc khủng hoảng dịch ASF. 

Cục thống kê Trung Quốc cho biết sản lượng thịt heo của quốc gia này đã tăng 38% trong 3 quý đầu 
năm 2021 so với một năm trước đó lên 39,17 triệu tấn. Sự mở rộng gần đây của các doanh nghiệp 

chăn nuôi heo lớn rõ ràng đã tạo ra tình trạng dư thừa công suất trong ngành. Tuy nhiên, sản lượng 
trong quý III vẫn thấp hơn so với 13,46 triệu tấn của quý II, bất chấp kỳ vọng của một số nhà phân 

tích. 

“Tôi đã nghĩ sản lượng quý III sẽ nhiều hơn quý II vì có rất nhiều trang trại thanh lý heo trong giai 
đoạn này”, bà Pan Chenjun, nhà phân tích cấp cao của Rabobank, cho hay.  

Sự tăng trưởng là do các nhà sản xuất hàng đầu đã đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ (NDT) vào các trang 
trại mới trong năm 2020 nhằm giành lấy thị phần do hậu quả của dịch ASF.  

Tuy nhiên, giá đã giảm tới 65% trong năm nay, khiến một số nông dân phải bán đàn và treo chuồng, 

trong khi những trang trại khác nhân cơ hội này loại bỏ những con nái kém năng suất hơn. 

Đàn heo nái của Trung Quốc giảm 0,5% trong tháng 7 so với tháng 6, và giảm thêm 0,9% vào tháng 
8, theo dữ liệu được công bố trước đó của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc 

“Trong quý II, nhiều nhà sản xuất nhỏ vẫn có hy vọng giá sẽ phục hồi. Nhưng đến quý III, khoản lỗ đã 
kéo dài đủ lâu để buộc họ phải dừng lại vì không còn dòng tiền”, bà Pan nói thêm. 

Một số người đã lỗ tới 1.000 NDT/con (tương đương 155,32 USD) vào tháng 9, khi giá heo hơi giảm 

xuống dưới 11 NDT/kg. 
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Về tình hình dịch ASF, Trung Quốc đã báo cáo một đợt bùng phát dịch ASF tại một trang trại của 
tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE).  

Ổ dịch được phát hiện tại trang trại có 1.063 con heo, bắt đầu vào ngày 23/ 10 và được xác nhận vào 

ngày 31/10, tổ chức này cho hay, trích dẫn một báo cáo từ các cơ quan có thẩm quyền của Trung 
Quốc. 

 

2. Biến động về giá 

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc phục hồi trong tháng 10 nhờ nhu cầu tăng theo mùa. Theo 

đó, giá đã tăng khoảng 32,7% trong tháng 10 lên 16,2 NDT/kg. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 
năm sau có thể thúc đẩy nhu cầu tại nhà tiêu thụ thịt heo hàng đầu thế giới, vì vậy, giá heo có thể 

tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. 

 

 

 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Nguồn cung dồi dào trong nước, cùng với mức giá thấp, khiến nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc 

tiếp tục giảm trong tháng 9. Cụ thể, nhập khẩu thịt heo, không bao gồm nội tạng, giảm khoảng 87,5% 
so với năm ngoái xuống 200.000 tấn, theo AHDB. Ba nguồn cung lớn thịt heo lớn của Trung Quốc 

gồm Tây Ban Nha, Brazil và Đan Mạch. 

Biểu đồ 2: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 10 (Nguồn: zhuwang.cc). 
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Trong khi đó, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu các loại thịt của nền kinh thế lớn thứ 

hai thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng vào tháng 10, do nguồn cung thịt heo giá 
rẻ trong nước làm giảm nhu cầu đối với nguồn cung từ nước ngoài. 

Theo đó, quốc gia này đã nhập khẩu 664.000 tấn thịt trong tháng 10, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay đây là mức nhập khẩu thấp nhất kể từ tháng 2/2020. 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt đạt tổng cộng 8,05 triệu tấn, giảm 1,5% so với năm ngoái. 

 

4. Dự báo và triển vọng 

USDA dự báo sản lượng thịt heo của Trung Quốc giảm trong năm tới vì ngành chăn nuôi heo điều 

chỉnh để đáp ứng lại sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện môi trường. Giá heo hơi đã giảm 
đáng kể từ đầu năm 2021 và vẫn ở mức thấp liên tục bất chấp dù đã có sự phục hồi những tháng 

cuối năm.  

Những người tham gia thị trường, đã dễ dàng kiếm tiền trong phần lớn năm 2020 với mức giá đặc 
biệt cao, có thể chật vật hơn trong tương lai, đặc biệt là khi giá đầu vào vẫn cao. Những yếu tố này có 

Biểu đồ 3: Nhập khẩu thịt heo (không gồm nội tạng) của Trung Quốc trong tháng 10          

(Nguồn: IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas, Cục Hải quan Trung Quốc. Đơn vị: tấn). 
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thể sẽ khiến sản lượng thịt heo giảm và nhập khẩu tăng vào năm 2022, đặc biệt là trong nửa cuối 
năm.  

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc dự kiến đạt gần 4,8 triệu tấn trong năm 2022, tăng gần 6% sau 

khi giảm vào năm 2021 do sản lượng thịt heo tăng và giá giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu sẽ vẫn ở dưới 
mức kỷ lục năm 2020 khi nguồn cung thịt heo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. 
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PHẦN III: 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tháng 10, tổng số heo cả nước đã giảm 1,5% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Tính đến ngày 20/10, cả nước không còn dịch heo tai xanh; dịch lở mồm long móng; dịch 
ASF còn ở 42 địa phương. 

Về tình hình dịch ASF, nhiều địa phương trên cả nước liên tục báo cáo bùng phát dịch trở lại trong 

tháng 10. Ví dụ như tại Nghệ An, thời gian gần đây, dịch ASF có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại. Tính 
đến ngày 15/10 đã có 67 ổ dịch xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa qua 21 ngày tại 13 huyện, 

thành phố, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin. 

Tính từ đầu năm đến nay, Nghệ An có 279 ổ dịch ASF xảy ra tại hơn 7.000 hộ dân ở 20 huyện, thị, 

thành phố. Tổng số heo đã tiêu hủy trên 22.000 con, xấp xỉ 1.400 tấn. 

Còn theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT), từ ngày 8 - 26/10, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện 8 ổ dịch ASF. Các ổ dịch 

thuộc 6 xã, phường gồm Đồng Phú (Long Hồ); Hòa Bình, Thuận Thới (Trà Ôn) và Đông Bình, Thuận 
An, Đông Thuận (TX Bình Minh). Báo Vĩnh Long cho hay tổng số heo nhiễm chết, bệnh buộc phải 

tiêu hủy là 390 con/20 tấn.  

Hay tại Quảng Nam, nhiều địa phương như Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My và Hiệp Đức ghi nhận dịch 

bùng phát trở lại. Báo Quảng Nam đưa tin đã tái bùng phát ở 7/10 xã, thị trấn của huyện Hiệp Đức, 
với hàng trăm con heo bệnh bị tiêu hủy khiến nhiều hộ chăn nuôi lâm cảnh gặp khó khăn. 

Trong khi báo cáo mới nhất của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh có 917 con 

heo mắc bệnh dịch ASF tại 31 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố, tiêu hủy 917 con với 
tổng khối lượng trên 52 tấn. 

Tuy nhiên nguy cơ bệnh tiếp tục phát sinh lây lan ở mức cao do chưa có vắc xin và điều kiện nuôi an 

toàn sinh học còn nhiều hạn chế. Riêng ngày 23/10, ghi nhận 80 con heo bị bệnh tại 4 hộ, trong đó 

có 3 ấp, 3 xã thuộc 3 huyện U Minh Thượng, Tân Hiệp, TP Rạch Giá. 
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2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 10/2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 390 triệu USD 

giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 4,2% so với cùng kì năm 2020. 

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 9 tăng 16,8% so với năm 
ngoái lên 373.001 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 34,5% lên gần 114 triệu USD. Nhập khẩu đậu nành 

cũng tăng 27,3% về khối lượng lên 160.746 tấn, và tăng 64,6% về giá trị lên gần 103 triệu USD. 

Trong khi đó, khối lượng nhập khẩu ngô giảm 16,9% xuống 819.912 tấn, nhưng giá trị nhập khẩu tăng 

21,5% lên 234,7 triệu USD.  

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng hơn 9,6% so với cùng kì năm 2020 lên hơn 116,7 triệu 
USD. 

 

 

Theo báo cáo đầu tháng 10 của USDA, sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của Việt Nam 
trong vài thập kỷ qua đã thúc đẩy tiêu thụ protein động vật. Vì vậy, nhập khẩu ngô trở thành nguồn 

cung thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ cho sản xuất thịt, vốn đã tăng gần 30% trong một thập kỷ qua.  

Việt Nam hiện là nhà nhập khẩu ngô lớn nhất Đông Nam Á, và có thể trở thành nhà nhập khẩu lớn 
thứ năm thế giới vào năm 2021 – 2022, USDA dự báo. Dù thịt heo là nguồn protein chính của người 

Việt, tiêu thụ thịt gà và thịt bò cũng đang gia tăng.  

Nuôi trồng thủy sản, sản xuất cá, động vật có vỏ hoặc các loài khác trong môi trường thủy sinh, cũng 

là một ngành mở rộng và cho thấy cơ hội liên tục của các nhà xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn 
nuôi. 

 

 

Bảng 4: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan).  
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3. Diễn biến giá 

Tháng 10, giá heo hơi trung bình cả nước duy trì đà giảm mạnh từ đầu tháng, nhưng có xu hướng 

phục hồi vào cuối tháng. Giá đã giảm khoảng 2,4 – 10,8% trong tháng trước, với thời điểm giảm sâu 
nhất giá trung bình còn xuống dưới 38.000 đồng/kg. Báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 

Thương, một số địa phương còn ghi nhận giá giảm còn khoảng 30.000 đồng/kg.  

 

 

 

Ghi nhận trong ngày 25/10, tại miền Bắc, giá heo dao động trong khoảng 36.000 – 42.000 đồng/kg, 

trong đó mức giá phổ biến là 36.000 – 37.000 đồng/kg. Các tỉnh Hưng Yên và Hà Nội báo giá cao 
nhất, đạt 41.000 – 42.000 đồng/kg.   

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được thu mua ở 35.000 – 39.000 đồng/kg, với Bình Định là địa 

phương có mức giá thấp nhất, 35.000 đồng/kg. Mức giá phổ biến 38.000 – 39.000 đồng/kg được 
báo tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh 

Thuận và Bình Thuận. Trong khi thương lái tại Thanh Hoá, Hà Tĩnh và Nghệ An thu mua heo với giá 
36.000 – 37.000 đồng/kg.  

Tại miền Nam, heo hơi được trả ở mức 37.000 – 40.000 đồng/kg. Cần Thơ báo giá tốt nhất, 40.000 
đồng/kg, trong khi các địa phương khác giá dao động ở 37.000 – 38.000 đồng/kg. 

 

 

Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 10 (Nguồn: Tổng hợp thị trường. Đơn vị: đồng/kg). 
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4. Tiêu thụ và nhập khẩu 

Vì nhu cầu yếu nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam có xu hướng giảm trong quý 

III/2021. Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong giai đoạn này, Việt Nam 
nhập khẩu 183.560 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 335,72 triệu USD, giảm 18,6% về lượng và 

giảm 16,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 42.020 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 96,68 triệu 
USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 26% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nga, Brazil, Đức, Canada 

và Hà Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam, với Nga là nhà cung cấp lớn nhất 

với 15.880 tấn, trị giá 43,48 triệu USD, giảm 5,1% về lượng và giảm 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020. 

Qua số liệu cho thấy, tỷ trọng thịt heo nhập khẩu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng sản lượng thịt 

heo tiêu thụ trong nước, phần lớn thịt heo đông lạnh nhập khẩu được tiêu thụ tại các nhà hàng. 

 

5. Dự báo 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, dự kiến thời gian tới, giá heo hơi tiếp tục phục hồi, nhưng sẽ không có biến 
động lớn do lượng tiêu thụ vẫn còn thấp so với mức bình quân trước khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 

bùng phát. Ngoài ra dịp Tết nguyên đán là thời điểm được kỳ vọng giá heo hơi tăng nhờ nhu cầu của 
người dân cao. 

Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ khôi phục mức 60.000 - 70.000 đồng/kg trong thời 
gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng/kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở mức 28 triệu 

con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân từ nay đến đầu năm 2022. 

Tuy nhiên, sức mua giảm do dịch vụ ăn uống ngoài gia đình phục hồi chậm, nguồn cung dư thừa, 
cùng với việc đứt gãy các chuỗi cung ứng do vận chuyển khó khăn nên khả năng thời gian tới nhu 

cầu nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt sẽ tiếp tục giảm.
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PHẦN IV: 

 

1. Tin hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành 

Bước đầu thử nghiệm cho tín hiệu tốt, Dabaco sẽ công bố kết quả nghiên cứu vắc xin 
dịch tả heo châu Phi vào tháng 12 

Theo CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC), cột mốc phòng thí nghiệm đạt chuẩn 

BSL3 của tập đoàn thành công nuôi cấy, phát triển dòng tế bào gây nhiễm virus vắc xin nhược độc 
dịch ASF giúp Việt Nam tiến rất gần tới việc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu vắc xin 

ASF. 

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho biết Dabaco được Mỹ và 

cơ quan chức năng Việt Nam giao virus chủng ASF G-Delta I1177/Delta VLR và dòng tế bào thường 
trực PIPPIC để tiếp tục nghiên cứu, phát triển vắc xin. 

Công đoạn khó nhất chính là việc tìm ra được dòng tế bào thích ứng cho virus, ứng cử viên vắc xin để 

tiến hành nhân lên ở quy mô công nghiệp. 

Nhiều đơn vị nghiên cứu lớn trong và ngoài nước đều hoài nghi về tính khả thi và tỷ lệ thành công bởi 

bệnh dịch ASF xuất hiện từ năm 1921 và đến nay chưa nước nào nghiên cứu thành công vắc xin. 

Tuy nhiên, sau gần một năm làm việc nghiên cứu, Dabaco và các nhà khoa học đã tìm ra được dòng 
tế bào thích ứng cho virus để tiến hành nhân lên ở quy mô công nghiệp để tiến tới sản xuất vắc xin 

ASF đại trà.  

Mới đây, Dabaco nhận định bước đầu sản phẩm thử nghiệm an toàn. Những con heo được tiêm 

phòng vắc xin phòng dịch ASF sau 30 phút, 24 giờ đều không xảy ra bất thường, heo phản ứng tốt, 
tăng trưởng khỏe mạnh. Dự kiến vào tháng 12, Dabaco sẽ công bố chính thức kết quả dự án. 

 

HAGL sẽ nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm 

Gia nhập từ năm 2020, mảng nuôi heo bắt đầu mang lại doanh thu cho Tập đoàn 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) từ quý IV năm ngoái. 
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Sau 1 năm, mảng chăn nuôi heo nhanh chóng trở thành nguồn thu chính của doanh nghiệp, ngang 
ngửa con số từ mảng chủ lực cây ăn trái.  

Trong quý III vừa qua, nhờ xuất hiện doanh thu từ bán heo gần 183 tỷ đã giúp tổng doanh thu của tập 

đoàn không giảm sâu dù doanh thu giảm hơn nửa so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, bán heo đem về 
cho HAGL hơn 442 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 32% tổng doanh thu. 

Về kế hoạch đầu tư, HAGL dự định đến cuối năm sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn 

sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi 
năm. 

 

Masan MEATLife hướng đến mục tiêu 10% thị phần đạm động vật vào năm 2025 

Đặt trọng tâm vào kinh doanh thịt có thương hiệu, mới đây, Tập đoàn Masan đã 

công bố hợp tác chiến lược với De Heus Việt Nam (công ty con của Royal De Heus Group của Hà 
Lan), theo đó De Heus Việt Nam sẽ tiếp quản mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi và đầu tư từ 600 - 

700 triệu USD vào chuỗi cung ứng đạm động vật tại Việt Nam. 

Trước đó, tại ký kết bản ghi nhớ về Quan hệ Hợp tác Đối tác giữa Masan và De Heus diễn ra vào 
tháng 9/2021, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá 

chiến lược của hai đơn vị cũng trùng khớp với tư duy, định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cũng như Chính phủ Việt Nam. Sự hợp tác tạo ra sự cộng hưởng sức mạnh của hai đơn vị 

sẽ giúp nâng cấp chuỗi ngành hàng. 

Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác chiến lược để đảm bảo tính xuyên suốt của mô hình chuỗi cung 

ứng tích hợp 3F (Feed-Farm-Food). Trong đó, Masan tiếp tục đầu tư phát triển vào lĩnh vực thịt mát 
có thương hiệu, còn De Heus sẽ ưu tiên tập trung cung cấp các giải pháp dinh dưỡng, con giống và 

chăn nuôi. 

Dự kiến, De Heus Việt Nam sẽ cung cấp lên đến 70% nhu cầu thức ăn chăn nuôi với giá cả ổn định, 
chất lượng cao cho trang trại của Masan MEATLife (Mã: MML). Đồng thời, cũng sẽ cung ứng ít nhất 

2,8 triệu con heo thịt cho các sản phẩm thịt có thương hiệu của MML trong 5 năm tới. 

Qua đó, MML đặt mục tiêu đến năm 2025, công ty sẽ nắm giữ 10% thị phần thị trường đạm động vật 

trị giá 15 tỷ USD trên toàn quốc và đạt biên EBITDA trên 20% với danh mục thịt tươi và thịt chế biến 
đột phá. 

“Thỏa thuận đã khẳng định mạnh mẽ cam kết của Masan trong việc chuyển đổi trở thành hệ sinh 

thái tiêu dùng tích hợp phục vụ các sản phẩm có thương hiệu”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc của 
Masan Group cho hay. 
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2. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chăn nuôi heo 

Mảng kinh doanh thịt mát của MEATDeli lần đầu báo lãi ròng 

Mảng kinh doanh thịt mát có thương hiệu MEATDeli của MML (không bao gồm 

trang trại, 3F Việt và thức ăn chăn nuôi) đánh dấu cột mốc quan trọng khi đạt lợi nhuận thuần phân 
bổ cho cổ đông của công ty (NPAT Post-MI) dương lần đầu tiên vào quý III/2021.  

Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh thu thuần tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận 
gộp và biên EBITDA cải thiện hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Quý III, lợi nhuận ròng MML đạt 120 

tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. 

Giá heo hơi giảm trong quý III/2021 tác động tích cực đến mảng kinh doanh thịt và MML tiếp tục 
hướng tới xây dựng mô hình chuỗi cung ứng bền vững để tối ưu chi phí đầu vào. 

Doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm đạt 15.152 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước, 
chủ yếu nhờ doanh thu mảng thịt tích hợp (thịt heo) tăng 51,2%, doanh thu thức ăn chăn nuôi tăng 

24,7% và đóng góp 1.010 tỷ đồng từ 3F Việt (thịt gà). 

Doanh thu thuần mảng thịt heo và thịt gà tích hợp (không bao gồm thức ăn chăn nuôi) đạt 3.330 tỷ 
đồng trong 9 tháng, tăng trưởng 103,3% so với 9 tháng đầu năm 2020, đóng góp 22% vào doanh thu 

thuần 9 tháng đầu năm của MML, so với 19,3% vào năm 2020. 

Riêng mảng kinh doanh thịt heo có thương hiệu tích hợp (bao gồm cả trang trại) của MML đạt 2.320 

tỷ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm, đóng góp 15,3% vào tổng doanh thu thuần của 
MML. 

Lợi nhuận sau thuế sau ba quý đạt 379 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 

 

Vissan báo lãi tăng 19% quý III 

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - Mã: VSN) đạt doanh thu 1.063 tỷ đồng quý 
III, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 19% lên 43 tỷ đồng. Luỹ kế 9 

tháng đầu năm, công ty đạt 3.402,5 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt giảm 
14,5% và 3% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 

So với kế hoạch 5.100 tỷ doanh thu và 180 tỷ lợi nhuận trước thuế, 9 tháng công ty đã thực hiện được 
67% chỉ tiêu doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận. 

Nói về tình hình kinh doanh giữa đại dịch, Vissan cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch, công ty 

đã thực hiện phương châm “3 tại chỗ” để hoàn thành mục tiêu kép (vừa sản xuất, vừa phòng chống 
dịch) từ ngày 28/6 tại trụ sở chính là 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM. 
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3. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 

Cú đảo chiều giá heo có giúp doanh nghiệp lấy lại phong độ? 

VDSC dự báo lợi nhuận của Dabaco sẽ tích cực trở lại khi giá heo hơi hồi phục 

Theo CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), giá heo hơi giảm mạnh kể từ đầu năm, sau 

khi dịch ASF được kiểm soát, tổng đàn heo của cả nước phục hồi. Tuy nhiên, giá heo hơi 
chạm đáy hai năm vào quý III khi nhiều tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, các cửa 

chuỗi nhà hàng và quán ăn tại TP HCM phải đóng cửa. 

Thêm vào đó, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng liên tỉnh khiến tồn đọng 30% đàn heo quá lứa 120 – 
150 kg trong tổng đàn heo đến tuổi xuất chuồng, khiến đà giảm của giá heo hơi càng lấn sâu. Đỉnh 

điểm vào hai tuần đầu tháng 10, giá heo hơi chạm ngưỡng 35.000 đồng/kg, giảm 56% so với đầu 
năm. 

VDSC nhận định với mức giá này, những doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi từ thức ăn chăn nuôi, 
con giống đến heo thịt sẽ ghi nhận mức lỗ khoảng 12.000 đồng/kg. Còn đối với nông dân, mức lỗ 

này sẽ cao hơn vì quy mô sản xuất nhỏ và không chủ động về heo giống. 

 

 

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, giá heo hơi bật tăng trở lại, dao động 45.000 - 50.000 đồng/kg, tăng 30 

- 40% từ mức thấp nhất. 

Những chuyển biến tích cực với thị trường heo hơi trong quý IV có thể kể đến như việc nới lỏng giãn 
cách xã hội tại miền Nam, kinh tế dần phục hồi và chuỗi cung ứng liên tỉnh được nối lại. Các chợ 

truyền thống mở cửa trở lại, chuỗi nhà hàng và quán ăn được phục vụ tại chỗ trở lại kể từ ngày 28/10 
với công suất tối đa đạt 50%. 

Đồng thời, chương trình tiêm chủng vắc xin cho trẻ em theo lộ trình mở cửa trường học đang phủ 
sóng. Bên cạnh đó, việc vận chuyển liên tỉnh quay trở lại mức bình thường kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu 

cầu tiêu thụ thịt heo tại miền Nam kể từ quý IV. 

VDSC nhận định trong quý IV, nhu cầu tiêu thụ thịt heo hồi phục trên phạm vi toàn quốc, cùng sự cải 
thiện của hoạt động vận chuyển sẽ mang lại sự khởi sắc cho thị trường heo hơi và kết quả kinh 

doanh của Dabaco. 

Bảng 5: Chi phí sản xuất theo từng loại hình kinh doanh (Nguồn: VDSC).  
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Các nhà phân tích của VDSC nhận định lợi nhuận của Dabaco trong quý IV sẽ có sự chuyển biến tích 
cực khi giá heo hơi đang gia tăng trở lại ngưỡng giá thành chăn nuôi của công ty. Xu hướng hồi phục 

sẽ kéo dài trong quý I/2022 khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán. 

 

Vissan: Giá heo hơi phục hồi nhưng doanh nghiệp lại yếu hơn, không được lợi. 

Có phần thận trọng hơn, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Tổng giám đốc CTCP Việt Nam Kỹ 

nghệ Súc sản (Vissan) cho rằng doanh nghiệp bình ổn lúc giá cao có thể chủ động 
giảm giá xuống song lúc tăng giá lại phải xin ý kiến các cơ quan chức năng mới có thể điều chỉnh. Do 

đó, dù giá heo hơi phục hồi nhưng doanh nghiệp lại yếu hơn, không được lợi. 

Giá thu mua heo tăng 10%, Vissan cũng làm văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương TP HCM đề 
xuất nếu giá heo ổn định hoặc tiếp tục tăng thì cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá cho phù hợp, 

nếu không rất khó cho Vissan. 

"Vissan chỉ chiếm 8 – 10% nguồn cung thịt cho miền Nam. Chúng tôi xác định tham gia bình ổn sẽ 

chịu thiệt hơn so với bạn cùng ngành vì đầu vào không chủ động được nhiều, đầu vào chịu sự kiểm 
soát của thị trường của thị trường và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước", ông Phú cho biết. 

Dù thị trường ở cả 3 miền bắt đầu sôi động trở lại song lượng hàng Vissan đưa ra thị trường vẫn 

"dậm chân tại chỗ", mã lực chưa tăng. 

Hiện, TP đang nỗ lực "bình thường mới" song nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa phục hồi, các kênh bán hàng 

trực tiếp như cửa hàng, chợ truyền thống hoạt động, cung cấp cho trường học đều hạn chế. 

"Kênh hiện đại lại càng thê thảm lắm, 9 – 10h sáng không có người mua luôn dù doanh nghiệp bán 
không lợi nhuận, hàng rất rẻ. Nhu cầu chưa phục hồi khiến doanh nghiệp vẫn chưa thể trở lại phong 

độ đỉnh cao", ông Phú nói. 

Với tình hình dịch bệnh hiện nay, việc dự báo thị trường dịp Tết khó chuẩn xác. Tuy nhiên, ông Phú 

khẳng định cuối năm không lo thiếu heo bởi các doanh nghiệp lớn đã tái đàn, tăng đàn từ sớm, bản 
thân Vissan cũng ký các hợp đồng với đơn vị cung ứng, đảm bảo cả về thịt heo tươi và thực phẩm 

chế biến.



 

23 

 

CHÍNH SÁCH THÁNG 10/2021 

PHẦN V: 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Tại Mỹ, USDA cho biết 9 nhà máy thịt heo có thể đăng ký để vận hành tốc độ dây chuyền chế biến 
nhanh hơn trong một thử nghiệm kéo dài một năm, sau khi một thẩm phán liên bang vào tháng 3 đã 

bác bỏ một quy tắc thời cựu Tổng thống Trump nhằm xóa bỏ giới hạn tốc độ dây chuyền. 

Việc giết mổ nhanh hơn sẽ giúp các công ty như Smithfield Foods của WH Group và JBS USA, một 

đơn vị thuộc JBS SA của Brazil, thúc đẩy sản xuất thịt heo vào thời điểm nhu cầu mạnh và giá thịt 
xông khói cao. 

Các công ty trên và những công ty khác như nhà cung cấp Hormel Foods Corp có đủ điều kiện để 

đăng ký chương trình thử nghiệm vì trước đó họ đã có thể đẩy nhanh quá trình chế biến theo quy 
định cũ.  

Trong khi đó, tại Philippines, Hội đồng các nhà sản xuất thịt heo quốc gia (NPPC) cho biết quốc gia 

Đông Nam Á đang hy vọng sẽ thúc đẩy nhập khẩu thịt heo nhanh hơn để giảm giá cao do nhu cầu 

mạnh khi nước này vẫn phải đối mặt với sự bùng phát của dịch ASF và các vấn đề chuỗi cung ứng 
toàn cầu. 

Theo NPPC, Bộ Nông nghiệp nước này đã mở rộng hạn ngạch Khối lượng Tiếp cận Tối thiểu (MAV) 

đối với thịt heo nhập khẩu để giải quyết việc phân phối sản phẩm bên ngoài các khu vực đô thị 
Manila, Bulacan, Rizal, Laguna và Cavite và cho phép bán thịt heo cho nhà chế biến, tổ chức khác, 

ngoài các nhà bán lẻ.  

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là tìm kiếm nguồn nguyên liệu 
trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN).  

Về mặt chính sách, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Chính phủ về đề xuất giảm thuế nhập khẩu 
TACN, cụ thể ngô từ 5% xuống 3%; đậu tương từ 3% xuống 0%.  

Bộ NN&PTNT cũng đang xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về hỗ trợ nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2021-2030, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai 
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đoạn 2021-2030, với 5 đề án về công nghiệp hóa giống vật nuôi; công nghiệp sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; công nghiệp hóa giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi; công nghiệp hóa chuồng trại và xử 

lý chất thải chăn nuôi khoa học; đổi mới khoa học, công nghệ trong ngành chăn nuôi.  

Trong đó, đề án về công nghiệp hóa sản xuất TACN sẽ đưa ra những giải pháp tổng thể để đổi mới 
ngành này, với những giải pháp nhằm giảm một phần nguồn nguyên liệu TACN nhập khẩu. 

Về kỹ thuật chăn nuôi, các hộ chăn nuôi cần sử dụng các nguyên liệu TACN có sẵn tại địa phương 

như cám, ngô, sắn… tự phối trộn với thức ăn đậm đặc để giảm giá mua thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 
Các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, lớn cần đầu tư công nghệ hiện đại để có thể dự trữ thức ăn. 

Bằng cách này, TACN sẽ giảm giá do tiết kiệm được bao bì, nhãn mác và hoa hồng từ đại lý phân 

phối các cấp. 

Về quy hoạch vùng nguyên liệu TACN, ngành nông nghiệp đang nghiên cứu chính sách, thể chế tạo 
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tích tụ đất nông nghiệp thành cánh đồng mẫu lớn, áp dụng 

khoa học, công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ để sản xuất ngô, đậu tương, ngô sinh khối làm thức ăn cho 
chăn nuôi. 

Ngoài ra với diễn biến phức tạp của dịch ASF khi thời tiết đang chuyển mùa, mưa nhiều, dễ bùng phát 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Do vậy, người chăn nuôi cần mua con giống rõ nguồn gốc, không nên 

mua con giống của những người đi bán rong; tiêm phòng các bệnh để tăng sức đề kháng cho vật 
nuôi; tiến hành khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột trong khu vực chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh; cho 

heo ăn thức ăn đã nấu chín. 

Đặc biệt, người chăn nuôi không lấy các loại rau trôi ngoài sông suối, tránh lây lan dịch bệnh từ động 
vật chết, hoặc chất thải tại các lò mổ thải ra môi trường. 

Cùng với đó, các Chi cục tăng cường kiểm tra việc giết mổ, vận chuyển động vật.
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, 
tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ 
hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Thống kê 
Tổng cục Hải quan 

Reuters 
EFAnews 

Báo Nông nghiệp Việt Nam 

Bộ Nông nghiệp Mỹ 
Trang web zhuwang.cc 

Tổ chức Thú y Thế giới 
Hội đồng Chăn nuôi heo Canada 

Trang web Genesus 
AHDB 

Báo Quảng Nam, Báo Vĩnh Long      
Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 

Báo cáo “Thị trường heo tháng 10/2021” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các 

số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không 
được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 
gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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Trịnh Huyền Trang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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