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Tháng 2/2021, thị trường chăn nuôi heo thế giới tiếp tục đối mặt với thách thức từ dịch 

tả heo châu Phi (ASF), với virus xuất hiện lần đầu tiên tại Malaysia và chủng virus mới 
tại Trung Quốc.  

Một nghiên cứu được công bố trong tuần cuối của tháng 2 cho thấy các biến thể mới 

của virus gây bệnh dịch ASF có vẻ như gây ra một dạng bệnh nhẹ hơn, ít gây chết người 
hơn nhưng khó phát hiện và kiểm soát hơn tại Trung Quốc. 

Tại Việt Nam, dịch ASF còn ở 21 địa phương chưa qua 21 ngày. Dự kiến cuối quý II và 

đầu quý III năm nay sẽ có vắc xin phòng dịch ASF thương mại để phục vụ cho phát triển 
chăn nuôi trong nước. 

Giá heo hơi tiếp tục giảm mạnh trong tháng 2 ở cả ba miền do nhu cầu tiêu thụ suy yếu. 

Giá đã giảm khoảng 5,5 – 8% so với đầu tháng và hiện dao động trong khoảng 74.000 – 
78.000 đồng/kg. 

Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành, theo nhận định của đại diện 

các công ty lớn, hai tháng đầu năm là thời điểm khó khăn kép về do dịch bệnh cả trên 

người và vật nuôi. Sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến việc xuất nhập hàng hóa khó 
khăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao liên tục, sức mua giảm nhiều. 
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PHẦN I 

 

Dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn là thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi heo trong năm 

nay khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên tại Malaysia và các chủng mới của virus này được 

phát hiện tại Trung Quốc, dẫn tới làn sóng bùng dịch thứ hai tại nhà sản xuất thịt heo hàng 
đầu thế giới. 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo tuần mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, trong tuần kết 

thúc vào ngày 20/2, lượng heo giết mổ tại Canada, một trong những nhà sản xuất thịt heo 

lớn của thế giới, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 399.963 con, trong đó số heo 

nái bị giết thịt tăng 4,6% lên 2.458 con. Tính từ đầu năm, lượng heo giết mổ tại quốc gia 
Bắc Mỹ tăng 3,3% lên gần 3,15 triệu con. 

Lượng heo giết mổ tại các nhà máy chế biến liên bang được giám sát  của Canada giảm 

8,8% so với cùng kỳ năm 2020 xuống 386.054 con. Theo đó, sản lượng thịt heo trong giai 
đoạn này cũng giảm 3,7% xuống 42.922 tấn.  

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến ngày 20/2, lượng heo giết mổ tại các nhà máy này đã tăng 
3,9% lên hơn 3,04 triệu con, và sản lượng thịt heo cũng tăng 9% lên 338.323 tấn.  

Báo cáo cũng cho biết trong tuần tính đến ngày 20/2, lượng heo giết thịt tại Mỹ, nhà cung 

cấp thịt heo lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), giảm 6,6% xuống 

2,4 triệu con. Vì vậy, sản lượng thịt heo trong giai đoạn này cũng giảm 4,9% xuống 534 
triệu tấn.  

Luỹ kế đến ngày 20/2, lượng heo giết mổ tại Mỹ giảm 4,6% xuống hơn 18,9 triệu con, với 
sản lượng thịt heo giảm 2,5% xuống gần 4,2 triệu tấn.  

Tại châu Âu, tính đến ngày 1/1, tổng đàn heo của Đan Mạch tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 

ngoái lên 13,4 triệu con, theo báo cáo của Cục Thống kê Đan Mạch. Hiệp hội Nông nghiệp 

và Lương thực Đan Mạch cho biết nguyên nhân của sự gia tăng là số heo có trọng lượng 
lớn đã tăng.  
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Số lượng heo giết mổ cũng tăng trong cùng kỳ, có thể là do xuất khẩu heo từ Đan Mạch 

sang Đức giảm. Hoạt động thương mại bị chậm lại do số heo tại các trang trại của Đức gia 
tăng khi năng suất chế biến bị hạn chế.  

Trong năm 2020, đàn heo của Tây Ban Nha đạt 31,3 triệu con, tăng 3% so với năm 2019. 

Tại Đức, sản lượng heo giảm 1,8% trong năm ngoái xuống 25,5 triệu con. Tương tự, đàn 

heo của Hà Lan đã giảm từ 12,2 triệu con xuống 11,4 triệu con do chính phủ chỉ đạo giảm 

sản lượng. Trong khi Pháp và Đan Mạch báo đàn heo không đổi ở 13 triệu con, theo 
Pigprogress. 

Về diễn biến dịch ASF, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), từ ngày 5/2 đến 18/2, tổng cộng 

có 1.250 trường hợp bùng phát mới được báo cáo. Tổng số ổ dịch vẫn đang hoành hành 

trên khắp thế giới là 8.551 trường hợp (trong đó có 4.441 trường hợp tại Romania, 1.336 

trường hợp tại Việt Nam). Trong báo cáo trước đó có 8.069 trường hợp đang bùng phát và 
608 ổ dịch mới. 
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Theo báo cáo từ OIE, thế giới thiệt hại tổng cộng 168.466 con heo trong giai đoạn này. 

Trong đó, thiệt hại được báo cáo chủ yếu tại châu Á, với Philippines mất 82.143 con và 
Indonesia thiệt hại 80.328 con. Tại châu Âu, Romania báo thiệt hại lớn nhất, 1.649 con.  

Khu vực châu Phi cũng báo cáo thiệt hại trong giai đoạn này với Tanzania mất 284 con, và 

Nam Phi mất 60 con.  

Cụ thể, tại châu Phi, 5 ổ dịch được báo cáo ở Nam Phi và Tanzania, trong đó 4 ổ dịch ở heo 
nuôi hộ gia đình và 1 ổ dịch ở trang trại thương mại.  

Tại châu Âu, tổng cộng 561 trường hợp bùng phát được báo cáo với 90 ca ở heo nuôi và 

471 ca ở heo rừng. Tại đây, chương trình giám sát mục tiêu vẫn được thực hiện. Và thông 

thường, một con heo rừng nhiễm dịch đã được nhận định là một ca riêng và thường được 
báo cáo là đã giải quyết ngay lập tức.  
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Khu vực châu Á, trong giai đoạn ngày 5/2 - 18/2 thông báo có tổng cộng 684 ổ dịch mới. 

Hầu hết ổ dịch bùng phát được báo cáo ở Indonesia với 443 trường hợp mới ở heo nuôi, tại 
Philippines có 171 ca ở heo nuôi.  

Reuters dẫn nguồn cảnh báo từ OIE công bố cuối tháng 2 cho biết dịch ASF đã được phát 

hiện trên ít nhất 300 con heo ở 3 tỉnh gồm Pitas, Kota Marudu và Beluran của Malaysia. 
Đây là trường hợp nhiễm dịch đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á.  

22 con heo đã được tiêu hủy trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Bộ Nông 
nghiệp và Lâm nghiệp Sabah Jeffrey Kitingan cho biết. 

"Người ta ước tính có khoảng 2.000 heo ở Pitas và khoảng 1.000 con heo rừng trong vòng 
bán kính 50 km. Tất cả số heo này sẽ bị tiêu huỷ", ông Kitingan nói. 

Tại Hong Kong, ô dịch ASF đầu tiên trong năm nay được phát hiện ở một trang trại địa 

phương hôm 4/2, với 6 con heo nhiễm bệnh. Hai ngày sau, 2 con heo khác ở cùng trang 
trại xét nghiệm dương tính với virus ASF.  

Tổng cộng 840 con heo đã bị tiêu huỷ trong hai lần phát sinh dịch bệnh, theo Bộ Nông 
nghiệp Mỹ (USDA). 
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2. Xuất khẩu 

Reuters dẫn nguồn báo cáo hàng tuần của USDA cho biết xuất khẩu thịt heo tại Mỹ đạt 

59.600 tấn trong tuần tính đến ngày 25/2, tăng 68% so với mức trung bình 4 tuần trước. 
Trong đó, khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 28.020 tấn.  

Trong tháng 1, Mỹ xuất khẩu 248.656 tấn thịt heo, giảm 9%, theo USDA và số liệu tổng hợp 

từ Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF). Giá trị xuất khẩu thịt heo trong tháng 1 cũng giảm 
3% xuống 653 triệu USD.  

Theo báo cáo tuần từ Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, Mỹ đã xuất khẩu 288.541 

tấn thịt heo trong tháng 12/2020, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất 
khẩu thịt heo của Mỹ trong năm 2020 tăng 15,2% lên hơn 3,3 triệu tấn.  

 

 

 

Cũng theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, trong tuần tính đến ngày 

13/2, 91.965 con heo của Canada đã được xuất khẩu ra thị trường thế giới, tăng 13,9% so 

với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số heo được xuất khẩu sang Mỹ tăng 61% lên 26.076 con. 
Luỹ kế từ đầu năm đến 13/2, Canada đã xuất khẩu 569.268 con heo, tăng 14,9%. 

Xuất khẩu thịt heo của quốc gia này đạt 129.500 tấn trong tháng 12/2020, tăng 11,5% so 

với cùng kỳ năm 2019. Tính cả năm 2020, khối lượng thịt heo xuất khẩu của Canada tăng 
17,9% lên gần 1,5 triệu tấn.  
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Trong năm 2020, dù xuất khẩu các nhiều thị trường lớn giảm 2,6 – 72%, Canada vẫn ghi 

nhận tăng trưởng xuất khẩu dương nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và Việt Nam. Cụ 

thể, xuất khẩu thịt heo sang thị trường Trung Quốc tăng 138,6% so với năm 2019, và xuất 
khẩu sang Việt Nam tăng 200,9%. 

Theo Cục Phát triển Nông nghiệp và Làm vườn Anh (AHDB), xuất khẩu thịt heo tăng trong 

tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, tổng khối lượng nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh trong 

giai đoạn này tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019 lên 22.300 tấn. Nhập khẩu nội tạng cũng 
tăng mạnh 9%.  

Năm 2020, xuất khẩu thịt heo, gồm cả nội tạng, đã tăng gần 6% lên 400.000 tấn, với giá trị 
xuất khẩu đạt 654 triệu bảng, tăng so với mức 610 triệu bảng của năm 2019.  
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3. Biến động về giá 

Theo trang Genesus, tính đến ngày 10/3, Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 

nhất thế giới, với giá trung bình đạt hơn 105.000 đồng/kg. Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai với 

giá đạt 76.000 đồng/kg. Theo sau là giá heo hơi tại Nga và Tây Ban Nha, lần lượt đạt hơn 
37.800 đồng/kg và gần 35.200 đồng/kg.  
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Về giá heo đã giết thịt, Hàn Quốc vẫn có mức giá tốt nhất, trung bình đạt gần 89.600 
đồng/kg, và theo sau là Anh với giá đạt 44.400 đồng/kg.  

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực thế giới 

tăng trong tháng 2/2021, đánh dấu tháng tăng thứ 9 liên tiếp. Cụ thể, chỉ số giá lương thực 
đã tăng 2,4% so với tháng 1/2021 lên 116 điểm trong tháng 2.  

Trong đó, chỉ số giá thịt tăng 0,6% trong tháng 2 lên 96,4 điểm. Theo FAO, đây là tháng thứ 

5 liên tiếp chỉ số tăng theo tháng, nhưng vẫn thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Giá 

thịt heo giảm vì nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc giảm và sự gia tăng của lượng heo tồn 
tại các trang trại của Đức vì lệnh cấm xuất khẩu từ các thị trường châu Á.  

 

4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada cho biết trong tuần tính đến ngày 20/2, nhập khẩu 

thịt heo tươi và đông lạnh của Canada giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.192 

tấn. Trong đó, ngoại trừ nhập khẩu từ Mỹ tăng 1,2% lên 3.146 tấn, lượng mua hàng từ các 
thị trường còn lại đều giảm, có nơi xuống bằng 0. 
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Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/2, khối lượng thịt heo tươi và đông lạnh nhập khẩu của 
Canada tăng 3,2% lên 24.458 tấn.  

Về thịt heo chế biến, Canada nhập khẩu tổng cộng 1.151 tấn trong tuần tính đến ngày 

20/2, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến ngày 20/2, khối lượng thịt 
heo chế biến nhập khẩu của quốc gia Bắc Mỹ tăng 11,4% lên 9.253 tấn.  

Tại Mỹ, nhập khẩu thịt heo trong tháng 12/2020 tăng 11% so với cùng kỳ lên 35.223 tấn. 

Mỹ tăng nhập khẩu từ hầu hết thị trường, trừ Ba Lan trong giai đoạn này, theo Bộ Nông 
nghiệp và Thực phẩm Canada.  

 

 

Tuy nhiên, nhập khẩu thịt heo của Mỹ trong cả năm 2020 giảm 4,3% so với năm 2019 
xuống 410.225 tấn.  
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AHDB cho biết dù nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Anh giảm trong tháng 12, khối 
lượng nhập khẩu thịt heo chế biến tăng trong cùng kỳ.  

Cụ thể, khối lượng nhập khẩu các loại thịt heo của Anh tăng 4% trong tháng 12/2020 lên 

74.000 tấn. Trong đó, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh trong giai đoạn này giảm 5% 
xuống 4.500 tấn. Nhập khẩu thịt xông khói, xúc xích và thịt chế biến đã tăng 12 – 22%. 

Tính cả năm 2020, Anh nhập khẩu tổng cộng 832.000 tấn, giảm 9% so với năm 2019, với 

nhập khẩu xúc xích, thịt heo tươi/đông lạnh và thịt xông khói giảm 3 – 14% trong khi nhập 
khẩu thịt heo chế biến và nội tạng tăng 6 – 7%. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Theo trang Pigprogress, sản lượng thịt heo của 27 quốc gia thành viên của EU dự kiến  dao 

động quanh mức 22 triệu tấn cho tới năm 2030. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ dự kiến giảm từ 
34,5 kg/người  trong năm 2018 xuống 31,9 kg/người trong năm 2030. 

Chuyên gia  phân tích thị trường Markus Fiebelkorn cho biết: “xuất khẩu thịt heo của EU sẽ 

duy trì ổn định ở mức 4 triệu tấn cho tới năm 2030 và  khối liên minh dự kiến có thể xuất 

khẩu thịt heo sang châu Á và Trung Quốc, ngay cả khi sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai 
thế giới trở lại mức trước khi dịch ASF bùng phát”. 
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PHẦN II 

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu 

Theo trang ABC News, làn sóng bùng dịch ASF thứ hai ước tính giết chết tới 8 triệu con 

heo tại Trung Quốc kể từ đầu năm, theo đó làm gián đoạn kế hoạch tái đàn của nhà tiêu 
thụ thịt heo hàng đầu thế giới.  

Theo chuyên gia phân tích protein độc lập Simon Quilty, chủng mới của virus ASF, càn quét 

các trang trại tại Trung Quốc trong hai tháng qua ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường 
protein toàn cầu.  

Ông nhận định kế hoạch phục hồi hoàn toàn đàn heo như trước khi dịch ASF bùng phát 

của Trung Quốc vào giữa năm là bất khả thi. “Nguyên nhân là trong 6 – 8 tuần qua, làn 

sóng bùng dịch thứ hai, do một số chủng mới của virus ASF, đã giết khoảng 7 – 8 triệu con 
heo”, ông Quilty nói.  

Về tình hình dịch ASF, một nghiên cứu được công bố trong tuần cuối của tháng 2 cho thấy 

các biến thể mới của virus gây bệnh dịch ASF có vẻ như gây ra một dạng bệnh nhẹ hơn, ít 
gây chết người hơn nhưng khó phát hiện và kiểm soát hơn tại Trung Quốc. 

Hôm 6/3, Trung Quốc xác nhận các ổ dịch ASF tại các tỉnh sản xuất thịt heo chính là Tứ 

Xuyên và Hồ Bắc. Theo đó, các ca nhiễm bệnh được phát hiện tại thị trấn Aba, phía tây 
nam của tỉnh Tứ Xuyên, và thành phố Tương Dương của tỉnh Hồ Bắc.  

Các đợt bùng phát đã giết chết 38 con heo tại một trang trại nuôi 127 con ở Tứ Xuyên, tỉnh 

sản xuất lớn nhất của Trung Quốc, Reuters dẫn nguồn Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 

Trung Quốc cho biết. Còn tại Hồ Bắc, dịch bệnh được phát hiện trên một xe tải vận chuyển 
trái phép heo từ tỉnh khác. Trong số 165 con trên xe, 10 con nhiễm bệnh và 5 con chết.  

Trước đó, ngày 22/2, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo với Đại sứ quán 

Mỹ tại Bắc Kinh rằng quốc gia này đã phát hiện virus ASF trên heo sống tại công ty Sản 
xuất và Xây dựng Tân Cương, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) vào ngày 12/2.  

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 147 con heo bị mắc bệnh, với 20 con ốm và 18 con chết. 

Số heo còn lại đã bị tiêu huỷ và xử lý. Quốc gia châu Á đã thông báo trường hợp này cho 
OIE và tiếp tục theo dõi tình hình.  
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2. Biến động về giá 

Tiếp xu hướng của tháng 1, giá heo hơi tại Trung Quốc lao dốc trong tháng 2. Giá đã giảm 
18,5% so với đầu tháng xuống còn khoảng 27,8 nhân dân tệ/kg (NDT/kg).  

Sự sụt giảm của giá heo đã khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc giảm 0,2% so 
với cùng kỳ năm ngoái và cho thấy sự phục hồi của sản lượng heo tại quốc gia châu Á. 

 

 

 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Theo Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, Trung Quốc nhập khẩu 33.873 tấn thịt heo từ 

Canada trong tháng 12/2020, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng khối lượng thịt 
heo nhập khẩu từ thị trường này trong cả năm 2020 là 609.655 tấn, tăng 138,6%. 

Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo từ Mỹ giảm 31,4% trong tháng 12 năm ngoái xuống 

69.107 tấn. Mặc dù vậy, tính cả năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu tới 940.840 tấn thịt 
heo từ Mỹ, tăng 104,8% so với năm 2019. 

Brazil, Mỹ, Canada và Tây Ban Nha là những nhà cung cấp thịt heo hàng đầu cho Trung 

Quốc sau khi một lệnh cấm được áp lên thịt heo từ Đức do dịch ASF bùng phát tại nhà sản 

xuất lớn nhất EU. 
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4. Dự báo, triển vọng 

Theo USDA, lượng heo giết mổ tại Trung Quốc trong năm 2021 ước đạt gần 600 triệu con. 

Hoạt động sản xuất được thúc đẩy bởi công ty lớn tập trung hóa sản xuất, hiện đại hóa cơ 
sở vật chất và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.  

Tuy nhiên, dịch bệnh ở động vật và năng suất heo nái thấp sẽ tạo ra các vấn đề cho đàn 
heo của Trung Quốc với khả năng kìm hãm mở rộng sản xuất. 
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PHẦN III 

1. Tình hình sản xuất 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 2, tổng số heo tăng 15,5% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 20/2, cả nước không còn dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long 
móng còn ở 7 địa phương và và dịch ASF còn ở 21 địa phương chưa qua 21 ngày. 

Về tình hình dịch ASF, theo ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, trong 2 tháng đầu 

năm 2021, dịch dịch tả heo châu Phi chỉ xảy ra ở phạm vi hẹp, số heo phải tiêu hủy khoảng 
2.000 con.  

Ngày 12/3, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin từ UBND xã Quảng Tùng, tỉnh Quảng 
Bình cho biết dịch ASF đã xuất hiện trên địa bàn xã. 

Cụ thể, heo của một hộ gia đình ở thôn Sơn Tùng bất ngờ chết hàng loạt, UBND xã đã phối 

hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Trạch tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 
gửi Cục Thú y vùng III. Kết quả mẫu bệnh phẩm của heo chết dương tính với virus ASF. 

Ngay sau đó, UBND xã Quảng Tùng đã ra thông báo cấm xuất bán heo, các sản phẩm từ 

heo trong xã ra ngoài; cấm giết mổ heo để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lực lượng 

chức năng huyện Quảng Trạch đã xác định và khoanh vùng các xã Quảng Châu, Quảng 
Phú, Quảng Hưng... nhằm ngăn chặn dịch bùng phát. 

Về vắc xin phòng virus ASF, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết 

Mỹ công bố kết quả nghiên cứu, chọn lọc được chủng virus để sản xuất vắc xin. Ngay sau 

đó, Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y cùng Công ty Navetco hợp tác chặt chẽ với đối tác Mỹ để tiếp 
nhận chủng giống, nghiên cứu, đánh giá an toàn, hiệu lực của vắc xin.  

Theo báo cáo của Công ty Navetco, sau 5 lần thí nghiệm, vắc xin có khả năng bảo hộ 100% 

số heo được tiêm vắc xin và công cường độc trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện sản 

xuất cho thấy đã bảo hộ được 80% số heo được tiêm vắc xin, công cường độc và hiện 
đang tiếp tục theo dõi được hơn 3 tháng sau tiêm phòng. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, nếu mọi 

điều kiện thuận lợi thì cuối quý II và đầu quý III năm nay sẽ có vắc xin phòng dịch ASF 
thương mại để phục vụ cho phát triển chăn nuôi trong nước. 
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2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 2/2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 321,2 

triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 8,8% so với cùng kì năm 2020, dù 
trong giai đoạn này, thị trường nghỉ Tết Nguyên đán một tuần.  

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 2 tăng hơn 

27,1% so với năm ngoái lên 394.496 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 33,4% lên hơn 102,6 

triệu USD. Nhập khẩu ngô tăng tới 77,6% về khối lượng lên 545.800 tấn, và tăng 130,3% về 
giá trị lên 146,7 triệu USD. 

Nhập khẩu đậu nành cũng tăng mạnh 67,2% lên 216.369 tấn, và tăng 119,8% về giá trị lên 
hơn 117,85 triệu USD.  

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng hơn 38,5% so với cùng kì năm 2020 lên 77,3 
triệu USD. 

 

 

Trên thị trường thế giới, giá hợp đồng ngô giao tháng 5 tăng 0,25 US cent lên 5,39 USD/giạ 

trong phiên giao ngày 12/3. Giá ngô giao tháng 7 cũng chốt phiên với mức tăng 0,25 US 
cent lên 5,28-1/2 USD/giạ, theo Reuters. 

Trong khi, giá hợp đồng đậu nành giao tháng 5 giảm 0,25 US cent xuống 14,13 USD/giạ, 
còn giá hợp đồng giao tháng 7 tăng 1 US cent lên 14,02-3/4 USD/giạ.  

Giá hợp đồng lúa mì giao tháng 5 giảm 4 US cent xuống 6,38-1/4 USD/giạ. 
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3. Biến động về giá 

 

 

Tháng 2, giá heo hơi tiếp tục giảm mạnh ở cả ba miền do nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Giá đã 

giảm khoảng 5,5 – 8% so với đầu tháng và hiện dao động trong khoảng 74.000 – 78.000 
đồng/kg. 

Ghi nhận trong ngày 25/2, tại miền Bắc, giá heo hơi dao động ở mức 75.000 – 78.000 

đồng/kg. Trong đó, giá heo tại Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, 

Nam Định đạt 75.000 – 76.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái 

Bình, Tuyên Quang, Hưng Yên phổ biến ở 77.000 đồng/kg, Hưng Yên có nơi báo giá đạt 
78.000 đồng/kg.  

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi phổ biến ở 74.000 – 77.000 đồng/kg. Các tỉnh 

Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định, Đắc Lắk có giá phổ biến trong 

khoảng 74.000 – 75.000 đồng/kg. Trong khi heo hơi tại Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Lâm 

Đồng, Ninh Thuận giao dịch ở mức cao hơn 1.000 – 2.000 đồng/kg, phổ biến ở 76.000 – 
77.000 đồng/kg.   

Còn tại miền Nam, giá heo hơi đang ở mức tốt nhất cả nước, phổ biến trong khoảng 77.000 
– 78.000 đồng/kg. Tại thủ phủ chăn nuôi miền Nam, giá báo ở mức 78.000 đồng/kg.  
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4. Tình hình tiêu thụ 

Bộ Công Thương dẫn số liệu tính toán từ số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 

2, Việt Nam nhập khẩu 10.250 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã HS 0203), trị 

giá 24,34 triệu USD, tăng 322,4% về lượng và tăng 401,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 
ngoái.  

Trong đó, Nga, Canada, Brazil, Ba Lan và Mỹ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho 

Việt Nam trong tháng 1/2021. 
 

5. Dự báo, triển vọng 

Năm 2021, Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất toàn 
ngành chăn nuôi đạt khoảng 5 - 6%. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,7 triệu tấn.  

Trong đó thịt heo đạt khoảng 3,67 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2020; thịt gia cầm đạt 

khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5,8%; thịt bò đạt khoảng 395 nghìn tấn, tăng 6%; sản lượng trứng 

đạt khoảng 15,6 tỷ quả, tăng 7,5% và sản lượng sữa đạt khoảng 1,21 triệu tấn, tăng 11,5% 
so với năm 2020.
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PHẦN IV 

 

 

1. Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong ngành 

Bắc Ninh duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Vạn An của 
Dabaco 

Mới đây, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký 

quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu 
đô thị Vạn An. 

Trước đó, Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An đã được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh 

phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 128 hồi tháng 6/2010 và phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch tại Quyết định số 142 hồi tháng 5/2017. 

Đến nay đã được hơn ba năm, theo quy định tại Điều 46, Luật quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 thì đã đến thời hạn rà soát định kỳ theo quy định. 

Hiện nay, một phần Kênh Đông Xuân Viên nằm trong ranh giới quy hoạch 1/500 Khu đô thị 

Vạn An đã được ngành nông nghiệp cứng hóa phục vụ tiêu thoát nước cho khu vực phải 

giữ nguyên nên cần phải điều chỉnh đồ án quy hoạch để tổ chức lại không gian, kiến trúc, 
cảnh quan cho phù hợp. 

Theo quyết định, những nội dung chính điều chỉnh quy hoạch gồm tổ chức quy hoạch lại 

không gian kiến trúc cảnh quan các chức năng và hệ thống giao thông nội bộ trong khu đô 

thị theo hướng hợp lý hơn; rà soát lại đất xây dựng các công trình công cộng (giáo dục, y 

tế, văn hoá, thể thao, sân chơi nhóm nhà ở, bãi đỗ xe...), cây xanh đô thị, đất hạ tầng kỹ 
thuật khác,... 

Đồng thời, quy hoạch đa dạng các loại nhà ở (nhà ở liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn 

lập, nhà ở có sân vườn,...) và thay đổi thiết kế mẫu nhà cho phù hợp với không gian đô thị; 
tỷ lệ đất ở xã hội đảm bảo tối thiểu 20% theo quy định. 

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC), cơ quan 

thẩm định là Sở Xây dựng và cơ quan phê duyệt là UBND tỉnh Bắc Ninh. Thời gian lập Đồ 
án quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. 
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Theo giới thiệu của Dabaco, dự án có quy mô hơn 36 ha, được thực hiện tại Khu đất liền kề 
tuyến đường H2 - Vạn An - TP Bắc Ninh. 

 

2. Thực trạng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp           
trong ngành 

Dabaco lãi 268 tỷ đồng hai tháng đầu năm 

Ngày 1/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) họp 

đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hai tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ tháng 3/2021. 

Lãnh đạo công ty cho biết, sau hai tháng đầu năm 2021, toàn tập đoàn đạt 2.280 tỷ đồng 

doanh thu và 268 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh năm 2021, 
chỉ tiêu lợi nhuận tương ứng thực hiện gần 30%. 

Theo đại diện Dabaco, trong tháng 2 vừa qua, tập đoàn phải đối mặt với khó khăn kép về 

tình hình dịch bệnh cả trên người và vật nuôi. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là giai đoạn 

vô cùng khó khăn đối với người dân cả nước khi dịch COVID-19 tái bùng phát với diễn biến 
hết sức phức tạp. 

Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi tiếp tục phải đối mặt với dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm 
như dịch tả lợn châu Phi, dịch tai xanh, lở mồm long móng,… 

Trong thời gian tới, tập đoàn có kế hoạch hoàn thành các dự án dở dang để nhanh chóng 

đưa vào hoạt động như nhà máy thức ăn thủy sản Nutreco Hoàn Sơn dự kiến khánh thành 

trung tuần tháng 3/2021, đồng thời triển khai các dự án khu chăn nuôi đã được phê duyệt 
tại Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bình Phước,… 

 

Mitraco ước lãi gần 14 tỷ đồng sau hai tháng đầu năm 

Mới đây, Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (Mã: MLS) vừa cập nhật 

bản tin kinh doanh tháng 2/2021. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau 

thuế trong tháng 2 lần lượt ước đạt 40 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng. Lũy kế hai 

tháng đầu năm, công ty dự kiến ghi nhận gần 68,6 tỷ đồng doanh thu và 13,8 tỷ đồng lãi 
sau thuế. 
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Ban lãnh đạo Mitraco đánh giá, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc xuất nhập hàng 

hóa khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao liên tục, sức mua giảm nhiều, hàng hoá 

khó bán hơn, giá cả thấp hơn, bên cạnh đó dòng lợn hai máu ở một số trại thương phẩm 
xấu dẫn tới khó bán. 

Ngoài ra, giá lợn trên thị trường thời điểm trước và sau tết vẫn ở mức bình ổn, không có đột 
biến về giá. 

Sang tháng 3, công ty tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh đặc 
biệt trong giai đoạn chuyển mùa. 

Bên cạnh đó, các đơn vị trong khoanh nghiệp lập kế hoạch chống nóng, chống hạn, kế 

hoạch sữa chữa nâng cấp chuồng trại đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch, nâng cao 

năng suất sản xuất của đàn giống, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giao khoán ngay từ những 
tháng đầu năm… 
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PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Theo South China Morning Post, trong tuần thứ hai của tháng 3, Trung Quốc đã cấm toàn 

bộ hoạt động nhập khẩu heo, heo rừng và các sản phẩm thịt heo từ Malaysia sau khi quốc 

gia Đông Nam Á báo cáo trường hợp nhiễm dịch đầu tiên vào tháng 2. Động thái này nhắm 

ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vẫn đang bùng phát tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới 
với những chủng biến thể của virus ASF.  

Đầu tháng 3, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ phát động một chiến dịch 

toàn quốc nhằm trấn áp việc buôn bán và sản xuất trái phép vắc xin giả chống dịch ASF 
trên thị trường.  

Hiện chưa có loại vắc xin nào tại Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới được 

cấp phép, theo Global Times. Bất kỳ vắc xin trái phép nào được sản xuất và buôn bán đều 
là bất hợp pháp. 

Tại Philippines, theo trang Inquirer, chính phủ nước này đã giữ giá thịt heo và gia cầm 

không đổi trong 60 dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người chăn nuôi hộ gia đình, 
thương lái và người bán.  

Việc đóng băng giá đã được Tổng thống Duterte chấp thuận thông qua một lệnh hành 
pháp vào ngày 8/2 theo khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp nước này.  

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines William Dar, chỉ thị sẽ được duy trì cho tới 
ngày 8/4.  

Quốc gia Đông Nam Á cũng dự định tăng nhập khẩu thịt heo trong năm nay lên tới 400.000 

tấn, nhiều hơn hai lần so với đề xuất trước đó, để bù đắp sự thiếu hụt của nguồn cung 
trong nước, nguyên nhân khiến giá trên thị trường tăng cao. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 
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Sau Tết Nguyên đán là thời điểm người dân các địa phương trên địa bàn Hà Nội tập trung 

đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm, bước vào vụ chăn nuôi mới. Ngành Nông 

nghiệp Thủ đô khuyến cáo người dân cần cân đối cung - cầu, tránh tái đàn ồ ạt. Mặt khác, 

mùa xuân, thời tiết mưa ẩm làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nên việc tái đàn phải gắn 
với công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Nội, định hướng phát triển chăn nuôi 

năm 2021 là phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an 
toàn dịch bệnh.  

Phát triển chăn nuôi theo vùng xã trọng điểm, chăn nuôi trong các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, trang trại, gia trại có quy mô lớn, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình; thực 

hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi các khu vực nội thị, các thị xã, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi; xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh 
học.  

Cùng với đó, phát triển chăn nuôi đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng các chế 

phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ trong xử lý chất thải chăn nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao, liên kết chuỗi trong chăn nuôi.  

Và phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, 

bán công nghiệp, cơ sở giết mổ tập trung với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm.
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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/ Global Times 

Pigprogres/ Inquirer 

ABC News/ South China Morning Post  

Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada 

Trang web zhuwang.cc 

Tổ chức Thú y Thế giới 

Trang web Genesus 

AHDB 

 

  

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 2/2021” 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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