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TÓM TẮT THÁNG 11/2021 

 

 

Tháng 11, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính sản lượng sản 

xuất gạo thế giới 43,2 triệu tấn, giảm 0,04% so với tháng trước và tăng 0,91% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

USDA dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2021-2022 sẽ cao kỷ lục, với 507,9 triệu tấn, tăng 
0,5 triệu tấn so với dự báo tháng trước và cao hơn 1,7 triệu tấn so với sản lượng niên vụ trước. 

Tại Việt Nam, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2021 đạt 5,7 triệu tấn 

với 3 tỷ USD, tăng 0,8% về khối lượng và 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.  

Trong tháng 11, giá xuất khẩu gạo của VN tăng 7% cùng kỳ, đạt 527,28 USD/tấn trong khi đó 
tại thị trường trong nước, giá lúa gạo vẫn giữ mức ổn định. 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 99,9 điểm trong tháng 11, giữ nguyên so với tháng trước 
nhưng vẫn giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

VFA dự báo lượng xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2022 vẫn đảm bảo trên 6 triệu tấn, ước 
tính ở mức 6,3 triệu tấn. 

Theo nhiều doanh nghiệp, từ nay đến Tết Nguyên đán là thời điểm “thấp điểm”, việc xuất 
khẩu gạo sẽ chậm lại. Mặc dù các doanh nghiệp gạo đã chủ động đơn hàng xuất khẩu đến 

quý I/2022, nhưng giá cước tàu biển rất cao ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 11, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng gạo toàn cầu đã tăng nhẹ so 
với cùng kỳ năm trước. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 11 ước khoảng 42,65 triệu 
tấn, tăng 0,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính 

sản xuất gạo toàn cầu tháng 11 đạt 42,78 triệu tấn, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới 43,2 triệu tấn, giảm 
0,04% so với tháng trước nhưng tăng 0,91% so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 11 đạt 43,24 triệu tấn, tăng 0,02% so 

với cùng kỳ 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 11/2021 ở mức 42,5 triệu tấn, 
tăng 0,81%. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan: Theo số liệu công bố của Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo trong tháng 
10/2021 đạt 773.823 tấn, tăng 21% so với tháng 9/2021 và tăng 74% so với cùng kỳ năm 

ngoái.  

Đây cũng là con số lạc quan nhất trong hơn một năm vừa qua nhờ giá chào gạo Thái thời gian qua 

rất cạnh tranh. Lũy kế xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2021 của Thái Lan đạt 4,59 triệu tấn gạo các loại, 
tăng 1,32% so với cùng kỳ 2020.  

Mới đây, cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2021 đã được tổ chức tại Dubai từ ngày 7 đến 9/12.  

Theo công bố của Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới lần thứ 13, năm nay không có hạng 
mục giải nhì và giải ba. Duy nhất chỉ có gạo thơm Hom mali của Thái Lan về nhất. 

Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Chookiat Ophaswongse cho rằng, 
đây là nỗ lực của cả Chính phủ và khu vực tư nhân đã cùng chung tay cải thiện chất lượng gạo Thái 

Lan. Giải thưởng này giúp Thái Lan có nhiều lợi thế ở thị trường gạo toàn cầu. 

 

Indonesia: Theo số liệu của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 1/11, tồn 

kho gạo cả nước đạt 39,99 triệu tấn, đã bao gồm 25,47 triệu tấn lúa quy gạo, tăng khoảng 
18% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 15% so với thời điểm 1/10/2021. 

 

Pakistan: Pakistan là nhà cung cấp gạo lớn thứ ba cho Trung Quốc. Ngoài ra, nếu chỉ tính 

riêng 5 tháng đầu năm, quốc gia này là nhà cung cấp gạo lớn nhất của Trung Quốc. Dữ liệu 
hải quan cho thấy, Trung Quốc đã nhập khẩu lúa và gạo trị giá 1,95 tỷ nhân dân tệ (NDT) từ Pakistan 

trong 10 tháng đầu năm nay, tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Khi Trung Quốc và Pakistan hợp tác nông nghiệp sâu rộng hơn, xuất khẩu gạo sang Bắc Kinh có thể 

tăng cao hơn nữa, theo trang Tribune.  

Các nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, gồm Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Pakistan đang cạnh 
tranh và hợp tác với nhau. 

Ấn Độ, từng là nước xuất khẩu gạo basmati lớn nhất nhưng do các hạn chế nghiêm ngặt của Liên 
minh châu Âu (EU) đối với hoạt chất tricyclazole và carbendazim, Ấn Độ đã mất rất nhiều đơn đặt 

hàng gạo basmati từ các khách hàng châu Âu. Trong khi đó, Pakistan trở thành nước hưởng lợi lớn 
nhất nhờ canh tác hữu cơ lúa basmati. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Pakistan, ông Faisal Jahangir Malik, cho biết 3 
năm trước, Ấn Độ đã bán 400.000 tấn gạo basmati tại thị trường châu Âu trong khi thị phần của 

Pakistan chưa đến 40.000 tấn. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2021, xuất khẩu gạo của Pakistan 
sang các nước châu Âu đạt 470.000 tấn, trong khi thị phần của Ấn Độ giảm xuống dưới 40.000 tấn.  

Có được điều này là nhờ vào phương pháp canh tác truyền thống của Pakistan. Mặc dù phương pháp 

canh tác của Pakistan không hiện đại, nhưng chúng gần với sản xuất hữu cơ, do đó thế giới tin tưởng 
vào loại gạo sản xuất nội địa của quốc gia Nam Á, ông nói thêm. 

Theo Cơ quan Thống kê Pakistan (PBS), nước này đã xuất khẩu 339.422 tấn gạo các loại trong tháng 

10/2021, bao gồm 56.883 tấn gạo basmati và 282.539 tấn gạo non-basmati, tăng khoảng 34% so 

với tháng 9/2021 và tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lúa gạo năm 2021 của 
Pakistan ước đạt 9 triệu tấn, tăng 7,14% so với năm 2020. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU),  tính từ ngày 

1/9/2021 đến ngày 21/11/2021 của niên vụ 2021- 2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU đã 
xuất khẩu tổng cộng 71.566 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 87% so với 38.253 tấn của cùng kỳ của 

niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 48.677 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng 

cộng 22.889 tấn. 

 

Hàn Quốc: Theo tờ World Grain, Cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) dự báo sản lượng gạo 
Hàn Quốc 2021-2022 tăng lên mức 3,88 triệu tấn, khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước và 

tăng khoảng 1,6% so với kế hoạch tháng 9/2021. Nguyên nhân tăng do diện tích gieo trồng tăng lên 
732.000 ha khoảng 0,8% và năng suất gieo trồng tăng lên 5,3 tấn/ha, khoảng 9,8% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

 

b. Nhập khẩu 

Philippines: Theo Cơ quan thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1/10/2021, tổng dự 

trữ gạo của Philippines đạt mức 1,954 triệu tấn tăng 46,7% so với mức 1,332 triệu tấn so 
với tháng trước và giảm khoảng 26,2% so với mức 2,647 triệu tấn được ghi nhận so với cùng kỳ năm 

trước.  

Trong đó, tồn kho hộ gia đình chiếm 1,059 triệu tấn, tồn kho thương mại chiếm 729.690 tấn và tồn -
kho quốc gia (NFA) chiếm 166.340 tấn. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

Indonesia: Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tuyên bố trong ngày 1/12 rằng dự 
trữ gạo năm 2021 của nước này đang trong tình trạng an toàn họ sẽ không phải nhập khẩu 

mặt hàng thực phẩm này trong suốt năm 2021. 

Còn theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Muhammad Lutfi cho biết, Bộ này đã không cấp giấy phép nhập 
khẩu gạo cho nhu cầu sinh hoạt hoặc tiêu dùng kể từ năm 2019. Nhập khẩu gạo được cấp lần cuối 

vào năm 2018 thông qua Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog) với số lượng là 1,8 triệu tấn gạo trong 
năm 2018. 

Các giấy phép nhập khẩu gạo được cấp vào các năm 2019, 2020 và 2021 là tương đối rất nhỏ và chỉ 

dành cho các loại gạo đặc biệt không được sản xuất trong nước, bao gồm gạo đặc biệt cho khách 

sạn, nhà hàng, quán cà phê và công dân nước ngoài sống ở Indonesia như gạo đặc biệt dành cho 
bệnh nhân tiểu đường và gạo 100% tấm làm nguyên liệu công nghiệp. 

Việc xuất nhập khẩu gạo chỉ được chính phủ cho phép và được tuân thủ theo Quy chế thương mại số 

01/20218 của Bộ Thương mại liên quan đến quy định đối với xuất nhập khẩu gạo.  

Việc nhập khẩu gạo cho các nhu cầu chung hoặc tiêu dùng chỉ có thể được thực hiện bởi Bulog sau 
khi nhận được sự chỉ định của chính phủ. Ngoài việc nhập khẩu để tiêu dùng, chính phủ còn cấp giấy 

phép nhập khẩu cho các mục đích khác phục vụ cho nhu cầu công nghiệp đối với gạo 100% tấm và 

gạo nếp. 

Theo số liệu tạm thời từ Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia, nước này được ghi nhận đã nhập 
khẩu 24.081 tấn gạo Japonica, Basmati và Jasmine trong giai đoạn từ tháng 1 – 9/2021.  

Mặt khác, nhập khẩu gạo tấm cho nhu cầu công nghiệp đạt 252.376 tấn với trị giá 107,61 triệu USD. 

Lượng gạo nhập khẩu này lớn hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 214.380 tấn với trị giá là 120,56 triệu 
USD. 

 

Sri Lanka: Theo Economy Next, Tập đoàn Thương mại Nhà nước (STC) của Sri Lanka sẽ 
nhập khẩu 20.000 tấn gạo từ Miến Điện với giá 430 USD/tấn như một phần nỗ lực của 

chính phủ trong việc ổn định giá gạo hiện ngày càng tăng và tình trạng thiếu gạo tại nước này. Ngoài 
ra, việc nhập khẩu này cũng nằm trong phê duyệt nhập khẩu 100.000 tấn trước đó của Nội các. 

Trước đó, Chính phủ nước này đã cấm nhập khẩu và áp mức thuế nhập khẩu khoảng 65Rs/kg, 
nhưng đến ngày 01/11/2021, nhằm đối phó với tình trạng giá gạo đang tăng do các nhà xay xát tiếp 

tục độc quyền, chính phủ đã cắt giảm thuế xuống 25Rs/kg. Hiện, STC có thể nhập khẩu và nộp thuế 
ở mức 25Rs/kg. 
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Nhật Bản: Theo thông báo trên trang web của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), 
nước này tổ chức đấu thầu quốc tế nhằm mua 60.400 tấn gạo trắng ngày 19/11/2021, thời 

gian giao hàng từ 20/12 - 15/02/2022. Buổi đấu thầu sẽ diễn ra từ 1h15 đến 2h00 chiều (theo giờ 
Nhật Bản). 

 

Hàn Quốc: Theo thông báo trên trang web của Tổng công ty Thương mại Nông sản & 

Thực phẩm (KAFTC) Hàn Quốc, nước này tổ chức đấu thầu tìm mua khoảng 22.000 tấn 
gạo xay xát non-glutinous. Các đơn vị trúng thầu sẽ giao hàng đến các cảng được chỉ định trong 

khoảng thời gian từ  1/5 đến 31/12/2022. Buổi đấu thầu được tổ chức vào ngày 10/12/2021 trong 

khoảng thời gian từ 10h00 sáng đến 11h00 sáng (giờ Hàn Quốc). Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là 
3h00 chiều ngày 9/12/2021. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 

1/9/2021 đến ngày 21/11/2021 của niên vụ 2021 - 2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU đã 
nhập khẩu tổng cộng 212.394 tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 

44.887 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 167.507 tấn), giảm khoảng 18% so với 258.504 

tấn của cùng kỳ niên vụ 2019 - 2020. 

 

3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 99,9 điểm trong tháng 11, giữ nguyên so với tháng trước nhưng 
vẫn giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

Trong tuần cuối tháng 10, giá gạo xuất khẩu ở Ấn Độ và Thái Lan giảm do đồng nội tệ yếu đi và 
nguồn cung trong nước tăng. Giá gạo của Việt Nam cũng chung xu hướng. 

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giảm từ mức 354-360 USD/tấn 

trong tuần trước xuống còn 353-358 USD/tấn. 

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 11/2021 (Nguồn: FAO). 
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Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết: “Nguồn 
cung vụ Hè đang tăng. Tuy nhiên, đợt mưa sớm tuần này có thể làm chậm vụ thu hoạch tại một số 

bang phía Đông." 

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm từ 390 - 403 USD/tấn trong tuần trước xuống 
còn 380 - 397 USD/tấn trong phiên 3/12. 

Giới thương nhân ở Bangkok cho biết đồng baht Thái giảm 1,5% so với đồng USD dẫn đến giá xuất 

khẩu gạo thấp hơn trong tuần qua. Ngoài ra, giới thương nhân cho biết thêm Thái Lan đang có một 
vụ thu hoạch ngũ cốc mới dồi dào, nhưng những thách thức về logistics vẫn còn và khiến giá cước 

vận chuyển cao cùng với tình trạng khan hiếm tàu. 

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đã xuất khẩu 4,59 triệu tấn gạo trong giai đoạn tháng      

1 - 10/2021.
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PHẦN I: 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch được 1.339,2 

nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,9% diện tích gieo cấy và bằng 102,6% cùng kỳ năm trước. Ước tính năng 
suất lúa mùa năm nay của cả nước đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ mùa năm trước; sản 

lượng đạt 8,06 triệu tấn, giảm 53,6 nghìn tấn. 

Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2021 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 719,7 

nghìn ha, giảm 4,4 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước. Tính đến 15/11, toàn vùng đã thu hoạch 
được 319,1 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 44,3% diện tích gieo cấy và bằng 100,7% cùng kỳ năm 

trước. Ước tính năng suất toàn vụ đạt 56,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,5 
nghìn tấn. 

Tính đến ngày 15/11, các địa phương phía Nam đã gieo cấy được 351,9 nghìn ha lúa đông xuân 

sớm, bằng 120,9% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết  

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) 

vào tuần cuối tháng 11. 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 7.937 ha (tăng 6.538 ha so với kỳ trước, tăng 2.807 ha so với 

cùng kỳ năm trước), phòng trừ 5.419 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 4.738 ha, tăng 815 ha so với kỳ trước, tăng 1.644 ha so với 

cùng kỳ năm trước, phòng trừ trong kỳ 1.366 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.206 ha (giảm 9 ha so với kỳ trước, tăng 342 ha so 

với cùng kỳ năm trước); diện tích phòng trừ trong kỳ 864 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 12.177 ha (tăng 7.732 ha so với kỳ trước, tăng 9.205 ha so 

với cùng kỳ năm trước, diện tích phòng trừ trong kỳ 2.621 ha. 
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2. Tiêu thụ 

Xuất khẩu gạo tăng cả về lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm trước 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 năm 2021 ước đạt 

563 nghìn tấn với giá trị đạt 297 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng 
năm 2021 đạt 5,7 triệu tấn với giá trị 3 tỷ USD, tăng 0,8% về khối lượng và 7,3% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2020. 

 

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2021 với 39,1% 

thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 10 tháng đạt 2,09 triệu tấn với 1,069 tỷ USD, tăng 
12,5% về khối lượng và tăng 23,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 10 tháng, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất là Bangladesh gấp 111 lần. 

Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Malaysia với mức giảm 44,5%. 

Gạo thơm là sản phẩm xuất khẩu chính trong các mặt hàng gạo, ước tính chiếm 41,3% tổng giá trị 
kim ngạch xuất khẩu gạo trong 10 tháng năm 2021. Tiếp đó là gạo trắng với tỷ trọng 40,4%; gạo nếp 

đứng thứ ba với 15,5%; gạo Japonica chiếm 2,8%... 
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3. Diễn biến giá 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giá xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2021 đã 

đạt 527,28 USD/tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. 

Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tại thành phố 
Cần Thơ, giá lúa không có sự biến động, cụ thể, Jasmine là 6.700 đồng/kg, IR50404 là 5.700 

đồng/kg… 

Tại Sóc Trăng, giá lúa vẫn giữ nguyên so với tuần trước như: Đài thơm 8 là 7.500 đồng/kg, ST24 là 

8.250 đồng/kg; OM4900 là 7.500 đồng/kg; OM6976 là 6.650 đồng/kg… 

Tại Hậu Giang, giá lúa Đài thơm 8 là 7.100 đồng/kg; OM5451 ở mức 6.500 đồng/kg; riêng IR50404 là 
6.200 đồng/kg, tăng 200 đòng/kg so với tuần trước. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 ổn định ở mức 6.450 đồng/kg; còn OM5451 ở mức 6.100 đồng/kg. 

Thị trường An Giang cũng cho thấy giá lúa, gạo ổn định. Cụ thể, nếp vỏ khô 6.600 - 6.900 đồng/kg; 
lúa OM5451 từ 5.600 - 5.800 đồng/kg; OM380 từ 5.400 - 5.600 đồng/kg; OM18 từ 6.000 - 6.200 

đồng/kg; Đài thơm 8 từ 5.900 - 6.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. 

Về giá gạo, gạo Hương lài là 19.000 đồng/kg; gạo sóc thường 14.000 đồng/kg; gạo sóc Thái 18.000 
đồng/kg; gạo nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo thường 11.500 - 12.000 đồng/kg; nếp 13.000 - 14.000 

đồng/kg… 

Biểu đồ 1: Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất và tỉ trọng xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam 

trong 10 tháng năm 2021 (Nguồn: Bộ NN&PTNT). 
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PHẦN III: 

Trong báo cáo tháng 10, USDA dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2021-2022 sẽ cao kỷ lục, với 

507,9 triệu tấn (quy xay xát), tăng 0,5 triệu tấn so với dự báo tháng trước và cao hơn 1,7 triệu tấn so 
với sản lượng niên vụ trước. Trong đó, USDA nâng dự báo về sản lượng gạo của Ấn Độ, Panama, 

Senegal và Hàn Quốc so với dự báo tháng trước, nhưng hạ dự báo về sản lượng của Ai Cập và Mỹ.  

So với niên vụ trước, dự báo sản lượng của Argentina, Australia, Bangladesh, Myanmar, Campuchia, 

Trung Quốc, Bờ Biển ngà, Guinea, Guyana, Mali, Mexico, Nicaragua, Niger, Nigeria, Senegal, Hàn 
Quốc, Paraguay, Peru, Thái Lan, Uganda và Uruguay chiếm phần lớn mức tăng sản lượng dự kiến 

trong năm 2021-2022, trong đó Trung Quốc và Thái Lan tăng mạnh nhất.  

Ngược lại, sản lượng dự báo sẽ giảm so với năm trước ở Colombia, Ecuador, Ai Cập, EU, Iraq, 
Kazakhstan, Madagascar, Philippines, Nga, Mỹ và Việt Nam. Mỹ và Ai Cập được dự báo sẽ có sự sụt 

giảm sản lượng nhiều nhất trong năm 2021-2022. 

Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2022 được dự báo là 48,0 triệu tấn (quy xay xát), tăng 0,36 

triệu tấn so với dự báo trước đó, nhưng thấp hơn 0,2 triệu tấn so với mức gần kỷ lục của năm trước 
đó. Phần lớn sự suy giảm thương mại toàn cầu so với năm trước là do Bangladesh sẽ giảm nhập 

khẩu gạo Ấn Độ. 

Xuất khẩu gạo Ấn Độ năm 2022 dự kiến giảm 2,25 triệu tấn so với mức cao kỷ lục của năm 2021 
xuống 16,5 triệu, nhưng đó vẫn là mức cao kỷ lục thứ hai. Xuất khẩu của Mỹ dự báo sẽ giảm 2,5% 

vào năm 2022 xuống 2,88 triệu tấn do nguồn cung bị ít đi dẫn đến giá cao hơn. Trái lại, xuất khẩu 
trong năm 2022 sẽ tăng ở một số thị trường như: Australia, Brazil, Myanmar, Campuchia, EU, 

Pakistan, Paraguay, Thái Lan và Uruguay, trong đó xuất khẩu của Thái Lan được dự báo sẽ tăng 
nhiều nhất, tăng 0,9 triệu tấn lên 6,5 triệu. 

Nhập khẩu gạo năm 2022 dự báo sẽ giảm ở các thị trường: Australia, Bangladesh, Brazil, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nam Phi và Việt Nam. Đáng chú ý, nhập khẩu của Bangladesh dự kiến 

sẽ giảm 1,5 triệu tấn xuống còn 0,5 triệu tấn, của Trung Quốc giảm 0,3 triệu tấn xuống còn 3,6 triệu 
tấn, và của Việt Nam giảm 0,7 triệu tấn từ mức cao kỷ lục của năm 2021 xuống 0,5 triệu tấn năm 

2022. 
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Ngược lại, nhập khẩu dự kiến sẽ tăng trong năm 2022 ở các thị trường: Angola, Colombia, Costa 
Rica, Bờ Biển Ngà, Cuba, Ai Cập, Ethiopia, EU, Iran, Iraq, Kenya, CHND Triều Tiên, Madagascar, 

Mozambique, Nepal, Nigeria, Qatar, và Mỹ. 

Tiêu thụ và thất thoát gạo toàn cầu năm 20212-2022 dự kiến đạt mức kỷ lục 512,1 triệu tấn, giảm 2,2 
triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng cao hơn 10,1 triệu tấn so với năm trước. Ấn Độ chiếm phần 

lớn trong mức giảm dự báo về tiểu thụ và thất thoát gạo đưa ra vào tháng này. Tiêu thụ và thất thoát 
gạo của Mỹ năm 2021-2022 dự báo giảm 0,2 triệu tấn xuống 4,6 triệu tấn, do sản lượng giảm và 

nguồn cung thắt chặt. 

Dự báo tiêu thụ và thất thoát gạo năm 2021-2022 của Ấn Độ sẽ giảm 3,0 triệu tấn xuống còn 105,0 

triệu tấn, song vẫn cao hơn 2% so với năm 2020-2021 và là mức cao kỷ lục. Việc điều chỉnh giảm dự 
báo về tiêu thụ gạo của Ấn Độ năm 2021/22 là do điều chỉnh giảm số liệu về dự trữ gạo của nước 

này trong năm 2020-2021. Sau khi xuất khẩu gạo hàng tháng của Ân Độ tăng vọt trong 6 tháng cuối 
năm 2019-2020, các nhà xuất khẩu bắt đầu tích trữ gạo nhiều hơn mức bình thường để có đủ lượng 

gạo giao cho khách hàng trong tương lai. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường phân phối gạo 
miễn phí hoặc gạo giá rẻ cho nhân dân trong giai đoạn 2019-2020 để đối phó với đại dịch Covid-19.  

Ban đầu, những người được cấp phát gạo tiêu thụ hết ngay lượng gạo bổ sung. Tuy nhiên, dữ liệu dự 

trữ hiện tại cho thấy người tiêu dùng đã trữ lại một phần trong số đó, vì vậy làm tăng mức độ tồn kho 
trong giai đoạn 20202-2021. Do đó, tiêu thụ hàng năm của Ấn Độ đã được điều chỉnh giảm kể từ 

năm 2019-2020 để phản ánh lượng dự trữ cao hơn, với mức tiêu thụ thất thoát trong năm 2020/21 
giảm 4,3 triệu tấn xuống 102,7 triệu và tiêu thụ và thất thoát năm 2019-2020 giảm 4,0 triệu tấn 

xuống 102,0 triệu tấn. Dự trữ gạo Ấn Độ hiện đạt mức cao kỷ lục. 

So với năm trước, Trung Quốc chiếm phần lớn trong tổng mức tăng dự kiến về tiêu thụ gạo toàn cầu 

năm 20212-2022, với tổng tiêu thụ gạo của nước này dự báo tăng 5,4 triệu tấn lên 155,7 triệu tấn. 
Việc sử dụng gạo thức ăn chăn nuôi và công nghiệp chiếm gần như tất cả mức tăng dự kiến về tiêu 

thụ gạo của nước này năm 2021-2022 

Tiêu thụ gạo của Ấn Độ dự kiến cũng tăng 2,3 triệu tấn so với năm trước lên kỷ lục cao,105 triệu tấn, 
mặc dù số liệu dự báo đưa ra trong tháng 10 giảm so với số đưa ra vào tháng 9. 

Tồn trữ gạo toàn cầu cuối năm 2021-2022 dự báo là 181,8 triệu tấn, tăng 11,7 triệu so với dự báo 
trước đó nhưng giảm 4,2 triệu tấn so với mức dự trữ cao kỷ lục lúc đầu niên vụ. Ấn Độ chiếm phần 

lớn mức điều chỉnh tăng dự báo về tồn trữ gạo thế giới tỏng tháng này. Với 34,5 triệu tấn, tồn trữ gạo 
cuối năm 2021-2022 của Ấn Độ tăng 11,6 triệu so với dự báo trước đó và không thay đổi so với mức 

cao kỷ lục của năm trước. Ngược lại, dự báo tồn trữ gạo năm 2021-2022 của Mỹ sẽ giảm 0,1 triệu 
tấn xuống 1,1 triệu, giảm 0,3 triệu so với một năm trước đó. 

Trung Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm dự kiến tồn trữ gạo toàn cầu cuối năm 2021-

2022, với tồn trữ của nước này dự kiến giảm 5,5 triệu tấn xuống còn 111,0 triệu tấn. 
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Tỷ lệ sử dụng – dự trữ gạo toàn cầu năm 2021-2022 dự đoán là 35,5%, thấp hơn chút ít so với mức 
kỷ lục 37,0% vào năm 2020-2021. 

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VFA, cho rằng lượng xuất khẩu gạo Việt 

Nam trong năm 2022 vẫn đảm bảo trên 6 triệu tấn, ước tính sẽ ở mức 6,3 triệu tấn. Như vậy, so với 
mục tiêu của năm 2021, con số dự tính xuất bán của Việt Nam có phần sụt giảm khoảng 0,2 triệu 

tấn. 
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PHẦN IV: 

Trong tháng 11, hoạt động của các doanh nghiệp gạo chủ yếu xoay quanh việc hoàn thành kế hoạch 
xuất khẩu gạo năm 2021.Theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, từ nay đến Tết Nguyên đán là thời 

điểm “thấp điểm”, việc xuất khẩu gạo sẽ chậm lại. 

Mặc dù các doanh nghiệp gạo đã chủ động đơn hàng xuất khẩu đến quý I/2022, nhưng giá cước tàu 

biển rất cao ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu nên các doanh nghiệp xuất khẩu phải giảm bớt giá 
gạo để chia sẻ khó khăn với đối tác, ông Nguyễn Quang Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ 

(một công ty xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc và Châu Phi) cho biết.  

Dưới đây là một số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành gạo trong tháng 11: 

 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG): Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện tin đồn 

xung quanh câu chuyện Syngenta ngưng hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời trong việc 
phân phối hàng hoá.  

Theo giải thích của công ty, đây không phải là tin đồn. Syngenta – một trong những công ty thuốc 

bảo vệ thực vật thuộc Big4 của thế giới sẽ chấm dứt hợp tác với doanh nghiệp của Việt Nam khi kết 
thúc hợp đồng phân phối vào đầu năm 2022. 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng giám đốc Lộc Trời, cho biết phía Syngenta bắt 
đầu hợp tác với Lộc Trời từ năm 2010, đến năm 2021 thì họ chấm dứt, như vậy là hợp tác giữa hai 

bên kéo dài gần 11 năm. Thời điểm bắt đầu hợp tác, tại thị trường Việt Nam, Syngenta vẫn còn nhỏ, 
mà Lộc Trời cũng chưa lớn. Trong quá trình phát triển, cả hai lớn mạnh cùng nhau. 

Tuy nhiên, đây không phải là sự chấm dứt đơn phương từ Syngenta. Năm 2019, Lộc Trời và Syngenta 

đã ký với nhau một hợp đồng thời hạn ba năm, thống nhất việc sẽ ngưng hợp tác khi kết thúc năm 
2021. Đương nhiên, cả hai đều đã chuẩn bị cho sự kiện này. 
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CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - Mã: NSC): Ngày 
6/12/2021, công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của 

ông Nguyễn Kháng Quỳnh vì lý do cá nhân. 

 

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Chia sẻ với báo chí, ông Phạm 
Thái Bình,Tổng Giám đốc,  cho biết, Trung An đang đẩy mạnh hỗ trợ nông dân trong sản 

xuất vụ thu đông 2021-2022, tập trung đầu tư, chế biến để xuất khẩu 15.000 tấn gạo 
100% tấm (gạo để  nấu bia) sang thị trường Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 

6/2022, giá xuất khẩu gạo của lô hàng mà Trung An trúng thầu lên tới 369 USD/tấn FOB, cao hơn giá 

thị trường 31 USD/tấn.
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PHẦN V: 

Trung Quốc: Vào cuối tháng 11, tờ Sharjah24 dẫn lời các quan chức từ Đại sứ quán Trung 

Quốc ở Yangoon, Myanmar cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã mở cửa hai cửa khẩu biên 
giới với Myanmar là cửa khẩu Kyin San Kyawt gần Muse và cửa khẩu Chinshwehaw ở bang Shan vào 

ngày 26/11 sau đợt đóng cửa vào tháng 4/2021 như một phần của chính sách chống dịch COVID-
19. 

Bên cạnh việc nền kinh tế của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc đảo chính quân sự vào 
tháng 22021, việc đóng cửa các cửa khẩu từ phía Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến việc 

xuất khẩu nông sản của Myanmar. Cụ thể, theo Phó chủ tịch của trung tâm mua bán sỉ gạo tại Muse, 
khoảng 800.000 bao gạo đang chờ được xuất sang Trung Quốc kể từ tháng 4. 

 

Thái Lan: Ông Chookiat, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan và 
Giám đốc điều hành của tập đoàn Huay Chuan - nhà xuất khẩu gạo hàng đầu của Thái Lan, 

cho biết quốc gia Đông Nam Á vẫn còn tồn tại nhiều thủ tục giấy tờ rườm rà và thiếu ý chí nâng cấp 
ngành gạo. 

Theo ông, xuất khẩu gạo vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn, nhưng sản lượng đã giảm 

đáng kể so với trước đây do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường toàn cầu. 

Ông cho biết trong 2 - 3 năm qua, hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn vì rủi ro 

gia tăng do giá nguyên liệu đầu vào biến động. Các nhà xuất khẩu gạo cũng bị thiệt hại về tỷ giá hối 
đoái vì đồng baht tăng giá. 

"Chúng ta chưa giải quyết tận gốc các vấn đề, thay vào đó tập trung chủ yếu vào hỗ trợ giá, thông 

qua các chương trình cam kết hoặc đảm bảo giá. Trong khi Việt Nam tập trung vào nghiên cứu và 
phát triển (R&D) để củng cố ngành gạo của họ", ông nói. 

 

Philippines: Cuối tháng 11, Bloomberg dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ 
Philippines cho biết, Chính phủ đang giảm nhập khẩu gạo do sản lượng thu hoạch tăng. 

Trích phát ngôn của Thư ký Bộ Nông nghiệp: “Chúng tôi đang điều tiết việc nhập khẩu gạo. Chúng tôi 
khuyến cáo các nhà nhập khẩu không nhập khẩu vào những mùa thu hoạch lúa lớn”. 
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Cục trưởng Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) trao đổi với các phóng viên rằng cơ quan này đang trì 
hoãn việc cấp giấy thông quan nhập khẩu vệ sinh và kiểm dịch động thực vật cho tháng 11 và tháng 

12 do sản lượng thu hoạch sẽ cao hơn so với dự kiến. Cơ quan này thường ngưng cấp giấy phép khi 
vào vụ thu hoạch cao điểm từ 15/3 đến 30/4 và 15/9 đến 30/10 hàng năm để đảm bảo giá gạo 

trong nước không giảm. 

Tính đến nay, Philippines đã nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn gạo, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong khi đó, sản lượng gạo thô tăng khoảng 6,7% lên 3,75 triệu tấn trong quý III năm 2021. 

 

Indonesia: Tờ Antara News dẫn lời Tổng thống Indonesia cho biết quốc gia này không 
nhập khẩu gạo trong năm 2021. Tham gia hoạt động trồng lúa ở tỉnh Đông Java, Tổng 

thống cho biết Chính phủ đã bắt đầu xây dựng một số đập trên khắp đất nước trong vài năm gần đây 
để cải thiện các công trình thủy lợi và giúp tăng năng suất cây trồng. 

Hai đập ở huyện Trenggalek và huyện Bojonegoro ở tỉnh Đông Java đã được khánh thành trước mùa 

gieo cấy năm nay. Điều này đã góp phần tăng năng suất của nông nhân địa phương trong năm nay. 
Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đảm bảo rằng kho dự dữ của đất nước đủ để đáp ứng nhu cầu trong 

nước. 

 

Bangladesh: Theo Dhaka Tribune, Chính phủ Bangladesh đã quyết định dừng trợ cấp 15% 

tiền mặt đối với xuất khẩu gạo thơm và tiếp tục sẽ trợ cấp đối với các loại gạo khác. 

Hiện ngân hàng Bangladesh được cho là đã ban hành thông tư liên quan đến quyết định này. Trong 

thông tư cũng lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương sẽ có những hành động nghiêm khắc đối với các 
ngân hàng cung cấp các khoản trợ cấp một cách bất hợp pháp. 

Chính sách trợ cấp nói trên được chính phủ nước này công bố vào tháng 1/2020 nhằm khuyến khích 

xuất khẩu lượng gạo dư thừa trong nước. Theo thông tư trước đây, các nhà máy xay xát chế biến gạo 
từ lúa trồng tại địa phương sẽ đủ điều kiện để được nhận trợ cấp tiền mặt đối với thu nhập từ xuất 

khẩu của họ.
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PHẦN VI: 

Vào đầu tháng 12, ông Phan Văn Có, Giám đốc Marketing Công ty TNHH VRICE, cho biết 3 tháng 
trước đó, khi các địa phương phía Nam thực hiện giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 đã khiến 

xuất khẩu gạo của hầu hết doanh nghiệp bị ngưng trệ.  

Tuy nhiên, khi việc đi lại được nới lỏng, 
các doanh nghiệp đang tập trung giao 

những đơn hàng bị ngưng trệ trước đó 
và hiện các đơn hàng sẽ được "trả" đến 

hết tháng 12. 

Tương tự với Intimex Group, doanh 

nghiệp từng không dám ký hợp đồng 
với đối tác nước ngoài do khó khăn 

trong đợt cao điểm về giãn cách xã hội 
tại các tỉnh phía Nam vừa qua, nay đã 

tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh của năm, khi hiện tại doanh thu 

đã vượt khoảng 10% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

"Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu 

những đơn hàng đã ký kết trước đó 
nhưng chưa hoàn tất việc giao hàng do 

dịch bệnh. Việc này sẽ giúp Intimex sớm hoàn thành mục tiêu năm nay dù có gặp chút khó khăn 

trong những tháng trước đó", ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, Phó chủ tịch Hiệp hội 
lương thực Việt Nam (VFA) chia sẻ. 

 

Ông Phan Văn Có, Giám đốc Marketing Công ty TNHH VRICE 

(Ảnh: Công Thương). 
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Không chỉ tăng tốc thực hiện các hợp đồng đã được thỏa thuận, các doanh nghiệp cũng không 

"quên" gia tăng lượng hàng xuất khẩu thông qua việc ký kết đơn hàng mới với đối tác. 

Theo ông Phan Văn Có, mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo khó hoàn thành do việc vận chuyển vẫn 
chưa hết khó khăn khi có nhiều hãng tàu quốc tế vẫn đang thiếu chỗ và container rỗng nên doanh 

nghiệp chỉ giao hàng được các tuyến gần có phương tiện vận chuyển như Singapore, Philippines, 
Malaysia… 

Cùng với diễn biến giá gạo Việt Nam đang cao hơn các nước nên khả năng khách hàng sẽ ưu tiên 

nhập hàng các nước giá tốt hơn.  

Cụ thể, số liệu của VFA cho biết ngày 29/11 giá gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 418 USD/tấn trong 

khi Thái Lan thấp hơn 33 USD, có giá chỉ 385 USD/tấn, còn Ấn Độ và Pakistan đồng giá 353 USD/tấn. 
Đây được xem là một bất lợi về cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình đàm phán hợp đồng. 

Thêm nữa là do trước đó, khi cả nước đang chống dịch căng thẳng thì một số hợp đồng lớn đã 

không ký kết được nên thời gian còn lại của năm hoạt động xuất khẩu sẽ không quá sôi động. 

“6,5 triệu tấn thì khó, nhưng ở mức 5,9 - 6,2 triệu tấn thì Việt Nam có thể đạt”, Phan Văn Có chia sẻ. 

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, nhiều thị trường đã bổ sung thêm những quy định mới về yêu cầu chất 

lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu, trong đó có gạo.  

Ðiển hình là thị trường trọng điểm Trung Quốc với Lệnh 248, 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với 

việc đưa ra các tiêu chuẩn, quy định nghiêm ngặt hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì 
đóng gói… sẽ là thách thức nếu doanh nghiệp muốn duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường 

này. 

Dù vậy, theo nhận định của VFA, tháng cuối năm sẽ gia tăng mạnh nhất nhu cầu nhập khẩu gạo của 
các thị trường để phục vụ cho tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán ở một số 

quốc gia. Cùng với điều kiện các hoạt động sản xuất, logistics đã được khơi thông trở lại thì sự bứt 
phá của các doanh nghiệp sẽ mang lại hy vọng đạt được mục tiêu xuất khẩu cả năm 2021. 

"Tình hình xuất khẩu chung của toàn ngành năm nay vẫn ổn định. Các doanh nghiệp có đầu ra tốt thì 
kết quả cuối năm của ngành hàng sẽ vẫn khả quan ở mức 6,2 - 6,5 triệu tấn", ông Nam nhận định.
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, 
tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ 
hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Cục Bảo vệ thực vật 

Tổng cục Hải quan 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

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

Reuteus 

SSI Research 

Riotimeonline 

 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 11/2021” 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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