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TÓM TẮT THÁNG 4/2021 

 

 

Sản lượng sản xuất gạo thế giới tháng 4 đạt 42,8 triệu tấn, tăng 2,02% so với cùng kỳ, theo 

FAO. 

Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều giảm mạnh vào cuối tháng trước ảnh hưởng của dịch 
COVID-19. 

Trong tháng 4/2021, giá gạo Việt Nam đạt 508 USD/tấn vào đầu tháng và đã giảm xuống 

còn 488 USD/tấn vào cuối tháng, do vụ Đông Xuân đã thu hoạch xong nên nhu cầu mua 
nguyên liệu giảm. 

Trong báo cáo đầu tháng 5/2021, USDA dự báo Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo lớn 
nhất thế giới, dự kiến xuất 15,5 triệu tấn, tăng 940.000 tấn so với năm 2020; Việt Nam duy 

trì giữ vị trí thứ hai với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn. Đứng thứ ba là Thái Lan dự kiến đạt 
6,1 triệu tấn, tăng gần 400.000 tấn. 

Kết quả doanh nghiệp chưa mấy ấn tượng trong 4 tháng đầu năm 2021. 

Câu chuyện gạo tháng 4: Gạo ST25 mất bản quyền tại Mỹ và Australia. 
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THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 

PHẦN I: 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 4/2021, sản lượng sản xuất gạo thế giới 42,8 triệu tấn, tăng 2,02% so với cùng kỳ, theo 
FAO. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 4 ước khoảng 58 triệu 

tấn, tăng 1,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính 

sản xuất gạo toàn cầu tháng 4 đạt 56,4 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 4 đạt 42,8 triệu tấn, tăng 1,94% so 
với cùng kỳ 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 4 ở mức 42 triệu tấn, tăng 

0,7%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan:  Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Charoen 
Laothammatas, giá trị xuất khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á này từ tháng 1-3/2021 

giảm xuống còn 21,8 tỷ baht (khoảng 700 triệu USD), giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tờ Bangkok Post ngày 5/5 cho biết những yếu tố đằng sau giá gạo của Thái Lan cao bao gồm 

đồng baht mạnh, chi phí vận chuyển cao hơn và nguồn cung nội địa giảm do hạn hán kéo dài hai 
năm liên tiếp. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia có thỏa thuận với các nước xuất khẩu gạo như 

Pakistan và Campuchia, đã mua nhiều gạo hơn từ các nước này. 

Trong tháng 3/2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 87.305 tấn gạo trắng, giảm 49,2% so với tháng 
Hai, sang các thị trường xuất khẩu chính của nước này bao gồm Cameroon (Ca-mơ-run), Nhật Bản, 

Mozambique, Guinea và Malaysia. Xuất khẩu gạo hom mali của Thái Lan cũng giảm 9,6% so với 
tháng Hai, xuống còn 90.508 tấn. 

Ngoài ra, xuất khẩu gạo đồ giảm 22,3% so với tháng Hai xuống còn 60.803 tấn. Giá gạo đồ của 
Thái Lan đứng ở mức 557 USD/tấn, trong khi gạo đồ của Ấn Độ là 383-387 USD và gạo Pakistan ở 

mức 457-461 USD/tấn. 

Tổng cộng, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng Ba giảm 25,8%, xuống 302.668 tấn, với giá trị 
giảm 18,8% xuống còn 6,26 tỷ baht so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính của gạo Thái 

Lan là Mỹ, Trung Quốc và Canada. Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ, 
nước bán gạo với giá thấp nhất, và Pakistan. 

Ông Charoen nói rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng lên 400.000 tấn trong tháng Tư, 
đồng thời bày tỏ kỳ vọng triển vọng xuất khẩu gạo sẽ tốt hơn trong quý III và quý IV/2021 với nguồn 

cung dự kiến nhiều hơn trong mùa mưa. Nếu sản lượng trong nước tăng, giá nội địa sẽ giảm, tạo 
điều kiện cho Thái Lan cạnh tranh tốt hơn với Ấn Độ. 

 

Campuchia: Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, quốc 
gia Đông Nam Á đã xuất khẩu 192.495 tấn gạo trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 35,89% 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, gạo thơm chiếm 130.120 tấn, tương đương 67,60% tổng xuất khẩu, gạo trắng hạt dài đạt 
59.026 tấn (30,66%) và gạo đồ hạt dài là 3.349 tấn (1,74%). Cơ quan này ước tính giá trị xuất khẩu 

gạo đạt gần 161,7 triệu USD. 

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của quốc gia này với khối lượng nhập khẩu là 

104.756 tấn, tương đương 54,42% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia, theo Phnompenh 

Post. 
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Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu 42.850 tấn (khoảng 22,26% tổng xuất khẩu), 
các nước ASEAN mua 17.483 tấn (9,08%) và 18 thị trường khác mua 27.406 tấn (14,24%). 

Trong khi đó, trong giai đoạn 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thóc sang Việt Nam tăng 73,15% so với 

năm ngoái lên hơn 1,5 triệu tấn, với trị giá xuất khẩu là 221,29 triệu USD. 

Liên đoàn gạo Campuchia cho biết khối lượng xuất khẩu gạo giảm do thiếu container và các rào 
cản khác đối với hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là tại các thị trường EU. 

Cũng theo liên đoàn, chi phí lưu kho và vận chuyển gạo đã tăng gấp 5 lần trong vòng 5 năm qua. 

 

Ấn Độ:  Theo Reuters, vào cuối tháng 4, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm xuống còn 

374 - 379 USD/tấn, từ mức 386 - 390 USD của tuần trước đó. 

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này cho 
biết nguồn cung đã tăng lên khi Tập đoàn Thực phẩm Ấn Độ đang giải phóng gạo dự trữ khỏi các 

nhà kho. 

 

b. Nhập khẩu 

Bangladesh: Đầu tháng 4, USDA dự báo sản lượng gạo của Bangladesh niên vụ 20202-
2021 giảm 2% do thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt đã ảnh hưởng đến vụ thu hoạch Boro vào 

tháng 4/2021 và mưa quá nhiều ảnh hưởng đến mùa trồng trọt Aman và Aus.  

Hai yếu tố trên, kết hợp với mức thuế cấm 62,5% đối với gạo nhập khẩu, có thể khiến giá tăng 37% 

từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021. 

Để bình ổn thị trường lương thực, Chính phủ Bangladesh đã mở nhiều phiên đấu thầu nhập khẩu 
gạo và giảm thuế nhập khẩu. Cơ quan Ngũ cốc Nhà nước Bangladesh đã phát hành và mua gói 

thầu gạo đầu tiên trong vòng 3 năm với giá 50.000 tấn vào tháng 11/2020 và tiếp tục phát hành 
các gói thầu tiếp theo. Ngoài ra, vào tháng 12/2020, Bangladesh đã hạ thuế nhập khẩu gạo từ 

62,5% xuống 25% để khích lệ tư thương nhập khẩu gạo. 

 

Trung Quốc: Theo Reuters, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch giải phóng 2 triệu tấn gạo 

từ nguồn dự trữ quốc gia để làm thức ăn chăn nuôi trong nỗ lực đối phó với giá ngô đang 
cao kỷ lục do cạn kiệt nguồn dự trữ và sản lượng thu hoạch giảm. 

Trước đó, Trung Quốc đã bán khoảng 1,4 - 1,5 triệu tấn gạo để làm thức ăn chăn nuôi. Ngày 

31/3/2021, giá cơ bản cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi từ gạo là 1.500 nhân dân tệ 

(khoảng 228,62 USD)/tấn, thấp hơn so với mức giá 2.700 - 3.200 Nhân dân tệ (khoảng 411 - 
487USD)/tấn của ngô hiện tại. 
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Người đứng đầu Bộ phận Dự trữ Thực phẩm và chiến lược của Cục Dự trữ Thực phẩm quốc gia 
trao đổi với phóng viên cho biết, việc bán ngũ cốc hiện tại để làm thức ăn chăn nuôi sẽ không ảnh 

hưởng đến an ninh ngũ cốc của đất nước và chính phủ được cho là có kế hoạch giải phóng thêm 
gạo và lúa mì dự trữ cho đến khi giá ngô được ổn định. 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng 4/2021, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 110,5 điểm, giảm 2,9% so với tháng trước 

(tại 2002 - 2004 là 100 điểm), thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Trong đó, gạo nếp giảm 4,1% 
xuống 93,2 điểm.  

 

 

Trong tháng 4/2021, giá gạo Việt Nam đạt 508 USD/tấn vào đầu tháng và đã giảm xuống còn 488 
USD/tấn vào cuối tháng, nguyên nhân chính là do vụ Đông Xuân đã thu hoạch xong nên nhu cầu 

mua nguyên liệu giảm, chờ đợi vụ Hè Thu sắp tới.  

Giá gạo 5% của Ấn Độ đạt 396 USD/tấn vào đầu tháng nhưng đã giảm xuống 377 USD/tấn vào cuối 

tháng. Hiện hoạt động logistics của Ấn Độ đang rất khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại và 
gây ra khủng hoảng rộng trong xã hội.  

Giá gạo Thái Lan đạt mức 494 USD/tấn và giảm xuống 485 USD/tấn vào cuối tháng. Trong tháng 

hoạt động thương mại tại Thái Lan diễn ra khá chậm chạp khi nước này trong dịp đón lễ hội Năm 
mới Songkran.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 4/2021 (Nguồn: FAO). 
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến ngày 15/4, cả nước gieo cấy được 3.001,1 nghìn ha 
lúa đông xuân, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước. Trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.082,6 

nghìn ha, bằng 98,6%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.918,5 nghìn ha, bằng 99,6%.  

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long diện tích gieo cấy lúa đông xuân năm nay đạt 1.519,7 nghìn ha, 

giảm 26,7 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước.  

Các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.577,4 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 82,2% diện 
tích gieo trồng và bằng 96,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu 

hoạch được 1.396,5 nghìn ha, chiếm 91,9% diện tích gieo trồng và bằng 96,9% cùng kỳ năm 2020. 

Tính đến 15/4, các địa phương phía Nam gieo cấy được 300 nghìn ha lúa hè thu, bằng 98% cùng kỳ 

năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 293 nghìn ha, bằng 99,8%. 

 

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 cuối tháng 4. 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 24.350 ha (tăng 9.020 ha so với kỳ trước, giảm 23.590 ha so 

với CKNT), trong đó nhiễm nặng 19 ha, phòng trừ 13.041 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 158.344 ha (tăng 157.223 ha so với kỳ trước, giảm 31.859 

ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 7.311 ha.  

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.325 ha (giảm 433 ha so với kỳ trước, tăng 1.251 ha 

so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.153 ha.  

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 4.942 ha (giảm 2.069 ha so với kỳ trước, giảm 1.544 ha 

so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 3.738 ha. 
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2. Tiêu thụ 

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

lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2021 ước đạt 700 nghìn tấn với giá trị đạt 362 triệu USD, đưa tổng 
khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,9 triệu tấn với giá trị 1,01 tỷ USD, giảm 10,8% 

về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Tính trong 3 tháng đầu năm 2021, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 

36,3% thị phần, khối lượng và giá trị đạt 411,58 nghìn tấn và 219,96 triệu USD, giảm 30,7% về khối 
lượng và giảm 14,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.  

Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Bờ Biển Ngà (gấp 2,7 lần) và Australia (tăng 
66%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm nhiều là Mozambique (giảm 53,5%). Giá 

gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2021 đạt 547,8 USD/tấn, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 
2020. 

Biểu đồ 1: Cơ cấu giá trị xuất khẩu các loại gạo trong tổng 

kim ngạch 3 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Bộ NN&PTNT). 



 

10 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM THÁNG 4/2021 

Về chủng loại xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 39,3% tổng 
kim ngạch; gạo jasmine và gạo thơm chiếm 36,0%; gạo nếp chiếm 22,0%; gạo japonica và gạo 

giống Nhật chiếm 2,6%, còn các loại gạo khác chiếm 0,1%. 

Các thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của Việt Nam là Philippines (chiếm 63,1%), Cuba 
(chiếm 12,6%) và Malaysia (chiếm 5,7%).  

Với gạo jasmine và gạo thơm,thị trường xuất khẩu lớn nhất là Philippines (chiếm 21,9%), Ghana 

(19,8%) và Bờ Biển Ngà (chiếm 16,8%).  

Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc (chiếm 82,5%), Malaysia (chiếm 6,7%) và 

Philippines (chiếm 4,3%).  

Với gạo japonica và gạo giống Nhật, thị trường xuất khẩu lớn nhất và nhì của Việt Nam là Đảo quốc 
Solomon (chiếm 11,8%) và Campuchia (chiếm 11,8%), tiếp theo là Saudi Arabia (chiếm 8,7%). 

 

 

  

 

Biểu đồ 2: Thị trường xuất khẩu chính của một vài loại gạo Việt Nam 3 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Bộ NN&PTNT). 
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3. Diễn biến giá 

Giá gạo trong nước giảm do vào vụ thu hoạch 

Trong tháng 4/2021, giá gạo Việt Nam đạt 508 USD/tấn vào đầu tháng và đã giảm xuống còn 488 

USD/tấn vào cuối tháng, nguyên nhân chính à do vụ Đông Xuân đã thu hoạch xong nên nhu cầu 
mua nguyên liệu giảm, chờ đợi vụ Hè Thu sắp tới. 

Trong khi đó tại thị trường trong nước, giá lúa Đông Xuân tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
giảm trong tháng 4/2021 do các địa phương đã hoàn tất thu hoạch, chất lượng lúa cuối vụ giảm.  

Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 giảm 400 đồng/kg, từ 6.400 đồng/kg xuống 6.000 đồng/kg; lúa 

OM 2514 giảm 400 đồng/kg xuống 6.000 đồng/kg; gạo thường có giá 11.000 đồng/kg; gạo thơm 
đặc sản jasmine ở mức 15.000 đồng/kg.  

Tại Kiên Giang, giá lúa IR50404 giảm 100 đồng/kg, từ 6.700 – 6.900 đồng/kg xuống 6.700 – 6.800 
đồng/kg; lúa OM 6976 ổn định ở mức 6.800 – 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 200 đồng/kg, từ 

6.900 – 7.100 đồng/kg xuống 6.800 – 6.900 đồng/kg.  

Tại Vĩnh Long, lúa tươi IR50404 đứng ở mức 6.600 đồng/kg, lúa khô IR50404 đứng ở mức 9.000 
đồng/kg; lúa khô hạt dài tăng 100 đồng/kg lên 9.500 đồng/kg.  

Tại Bạc Liêu, lúa Đài thơm 8 giảm 100 đồng/kg, từ 6.700 – 6.800 đồng/kg xuống 6.600 - 6.700 
đồng/kg, lúa OM5451 ổn định ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg. 
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DỰ BÁO THÁNG 4/2021 

PHẦN III: 

Trong báo cáo đầu tháng 5/2021, USDA dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu 
gạo trong năm 2021, giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực trên thế giới năm 2021 

vẫn ở mức cao. 

Theo USDA, sản lượng gạo nhập khẩu toàn cầu dự kiến vào khoảng 44,79 triệu tấn, tăng 1% so với 
năm 2020. Một số thị trường dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng nhập khẩu gạo là Philippines với mức 

tăng 13%, Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) tăng 9,1%, Ghana tăng 5,6% và Liên minh châu Âu (EU) tăng 

2,1%.  

Trung Quốc sẽ vẫn là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất trong năm 2021 với 2,9 triệu tấn, đứng thứ 
hai là EU với 2,45 triệu tấn và thứ ba là Philippines với 2,2 triệu tấn. Đây đều là những thị trường 
xuất khẩu chính của gạo Việt Nam. 

Phân tích về các nước xuất khẩu gạo, USDA dự báo Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất 
thế giới, dự kiến xuất 15,5 triệu tấn, tăng 940.000 tấn so với năm 2020; Việt Nam duy trì giữ vị trí 

thứ hai với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn. Đứng thứ ba là Thái Lan dự kiến đạt 6,1 triệu tấn, tăng 
gần 400.000 tấn. 

Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,07 tỷ USD, giảm 3,5% về lượng 
và tăng 9,3% về trị giá so với năm 2019. 

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2021 điều kiện thời tiết không thuận lợi tại nhiều 
nơi trên thế giới nên sản lượng lương thực giảm ở nhiều quốc gia, và nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ 
tăng. Thị trường châu Âu được dự báo sẽ sôi động hơn khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
- EU (EVFTA) có hiệu lực và Việt Nam là một đối tác thương mại gạo quan trọng. 

Theo Báo cáo ngành nông nghiệp của VNDirect vào đầu tháng 5, đại dịch Covid-19 đã buộc nhiều 
quốc gia phải tăng cường dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo. Do vậy, nguồn cung đang có dấu hiệu 
thắt chặt ở các nước xuất khẩu gạo và các nước nhập khẩu cũng đang đẩy mạnh nhập khẩu để dự 
phòng, từ đó đẩy giá gạo lên cao. Theo đó, gạo có thể tiếp tục tăng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt 
Nam kinh doanh trong ngành gạo được hưởng lợi với hàng tồn kho giá thấp.
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 4/2021 

PHẦN IV: 

 

Mặc dù giá gạo giảm nhưng nhìn chung trong quý I/2021, ngoại trừ TAR có kết quả kinh doanh 
giảm sút thì hai doanh nghiệp LTG và NSC đều có kết quả khởi sắc nhờ tiết giảm chi phí cũng như 

cơ cấu doanh thu thay đổi.  

Trong thời gian tới, nếu đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp thì có thể buộc nhiều quốc gia phải 

tăng cường dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo, từ đó thúc đẩy giá gạo phục hồi và tăng. Theo các 
chuyên gia dự báo, giá gạo tăng sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành gạo được 

hưởng lợi với hàng tồn kho giá thấp. 

 

CTCP Lộc Trời (Mã: LTG) Vào cuối tháng 4, công ty đã công bố BCTC quý I/2021 

với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. 

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.397 tỷ đồng cao gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 
ngoái trong đó ghi nhận doanh thu tăng cao từ thuốc bảo vệ thực vật và lương 

thực lần lượt đóng góp 65% và 25% trong doanh thu của Lộc Trời.  Sau khi trừ các khoản chi phí 
LTG lãi sau thuế 183,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 37 tỷ đồng. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: NSC): Công ty 
ghi nhận lợi nhuận quý đầu năm gấp đôi cùng kỳ đạt gần 34 tỷ đồng. Kết 

quả này nhờ doanh thu tăng trưởng 11% khi công ty tăng cơ cấu bán sản phẩm bản quyền cũng 
như kiểm soát chi phí. 

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 4, công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 
2021 với doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận 266 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 10% và 24% so với 

kết quả kinh doanh 2020. Công ty dự định sẽ chia cổ tức 30-40%. 

Đồng thời, Vinaseed cũng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 20-25% mỗi năm và chi 
phối thị trường giống cây lương thực Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến 

lược phát triển tập đoàn 2022-2026 và tái cấu trúc tổ chức của Vinaseed theo hướng tinh gọn, 
giảm đầu nối và nâng cao năng lực điều hành cũng được đưa ra tại đại hội. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 4/2021 

CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Theo báo cáo tài chính quý I/2021, 
doanh thu thuần của công ty đạt 437,2 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, nếu tính theo cơ cấu doanh thu theo thị trường và khu vực địa lý so với cùng 
kỳ thì doanh thu nội địa giảm 152 tỷ, giảm 30%, đồng thời giảm ở thị trường xuất khẩu 64,2 tỷ đồng. 

Theo TAR, nguyên nhân là sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp cùng ngành trong nước 
và các doanh nghiệp nước ngoài như Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia... Thêm vào đó, trong chu kỳ quý 

I/2021, doanh thu của công ty con giảm sau do các hợp đồng mua bán trước đó đã được xuất hết 
và hiện đối tác chưa ký kết hợp đồng mua bán mới. Cộng hưởng với sự sụt giảm về doanh thu tại 

công ty con là sự đứt gãy chuỗi cung ứng tại công ty mẹ bởi dịch Covid-19, hàng hóa xuất khẩu 
không được đúng tiến độ do thiếu tàu, container... 

Trong kỳ công ty đã tiết giảm các chi phí nhưng không bù đắp với tốc độ giảm của doanh thu dẫn 

đến lợi nhuận sau thuế giảm 89% so với cùng kỳ 2020 đạt 3,4 tỷ đồng.
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CHÍNH SÁCH THÁNG 4/2021 

PHẦN V: 

Thái Lan: Vào đầu tháng 5, Bộ Thương mại Thái Lan đã ban hành các biện pháp tăng 

xuất khẩu gạo lên 6 triệu tấn trong năm 2021, với giá trị khoảng 150 tỷ Baht và xác định 
Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh và Iraq là những thị trường chính cho các hợp đồng tập trung 

(G2G). Các hợp đồng tập trung G2G và một chiến dịch đưa gạo Thái trở nên nổi bật hơn trong các 
cộng đồng toàn cầu sẽ là những nỗ lực mũi nhọn để tăng kim ngạch xuất khẩu so với mức 5,7 triệu 

tấn trong năm 2020, theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit. 

Để đạt mục tiêu xuất khẩu gạo trong năm 2021, Thái Lan phải xuất khẩu ít nhất 500.000 tấn/tháng 
nhưng lượng xuất khẩu gạo tháng 1 – 2/2021 thấp hơn nhiều so với mức này do giá gạo Thái Lan 

tương đối cao so với các nước xuất khẩu đối thủ. Giá gạo Thái Lan cao chủ yếu do đồng Baht 
mạnh và nguồn cung yếu gây ra bởi hạn hán, theo ông Charoen Laothammatas, chủ tịch Hiệp hội 

các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan. Bộ Thương mại Thái Lan đang hợp tác với Hiệp hội các nhà xuất 
khẩu gạo Thái Lan để xúc tiến gạo Thái Lan với chiến dịch "Think Rice, Think Thailand", ông Jurin 

cho hay. 

Cuối tháng 4, Nội các Thái Lan đã thông qua về nguyên tắc kế hoạch của Bộ Thương mại nhằm 

giảm phụ phí cho các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đối với lô hàng theo hạn ngạch của Liên minh 
châu Âu (EU) và Anh. 

Bà Rachada Dhnadirek, Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan, cho biết phụ phí xuất khẩu đã được 

giảm xuống còn 1.500 baht/tấn đối với gạo xuất khẩu sang EU và 1.200 baht/tấn đối với lô hàng 
chuyển đến Anh. 

Năm 2021, EU đã cấp hạn ngạch 17.728 tấn gạo trắng và 48.729 tấn gạo tấm cho Thái Lan, trong 
khi Anh đưa ra hạn ngạch 3.727 tấn gạo trắng và 3.721 tấn gạo tấm được miễn thuế.  

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu gạo phải trả khoản phụ phí 2.500 baht/tấn cho Bộ Thương mại. Ngoài 

ra, nhà xuất khẩu mua gạo từ các nhà máy xay xát để bán ra thị trường quốc tế phải nộp thuế bằng 
0,75% giá trị xuất khẩu. 

Bộ Thương mại Thái Lan báo cáo việc giảm phụ phí nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các nhà 
xuất khẩu gạo Thái Lan tại hai thị trường này. 
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CHÍNH SÁCH THÁNG 4/2021 

Bộ Ngoại thương nước này đã đưa ra mức phụ thu đối với các nhà xuất khẩu gạo theo một thoả 
thuận hạn ngạch với EU vào năm 1997 để tăng ngân sách cho Quỹ Xúc tiến Thương mại Quốc tế, 

theo Bangkok Post. 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nước như Việt Nam, 
những quốc gia có thể sản xuất ra các loại gạo chất lượng cao và tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của 

các đối tác thương mại. 

Bà Rachada cho biết việc giảm phụ phí có nghĩa là Quỹ Xúc tiến Thương mại Quốc tế sẽ mất 
khoảng 31 triệu baht mỗi năm. 
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CÂU CHUYỆN GẠO THÁNG 4 THÁNG 4/2021 

PHẦN VI: 

ST25, gạo từng giành được danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, đứng trước thách thức 

khi 4 công ty nước ngoài đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25 trên thị trường Mỹ và sau đó một 
công ty tại Australia cũng đăng ký bảo hộ cho thương hiệu gạo ST24 và ST25 tại nước này. 

Việc các nhãn hiệu gạo bị đăng ký bảo hộ tại nước ngoài bởi tổ chức khác được nhận định có thể 

sẽ chặn đường các nhà xuất khẩu thực phẩm Việt Nam thâm nhập vào thị trường này. 

Một lãnh đạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn 

nguyên nhân của sự vụ là các doanh nghiệp Việt Nam chậm trễ trong đăng ký bảo vệ nhãn hiệu 
cho các sản phẩm trên các thị trường quốc tế.  

Đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Các công ty nước ngoài cũng đã đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu cho các sản phẩm khác từ Việt Nam trên thị trường nước ngoài, như nước mắm Phú 
Quốc và cà phê Buôn Ma Thuột. “Các doanh nghiệp từ bất kỳ nước nào cũng không bị cấm đăng ký 

bảo hộ nhãn hệu đối với các sản phẩm từ nước khác nếu sản phẩm đó chưa đăng ký bảo vệ nhãn 
hiệu tại thị trường Mỹ”, vị lãnh đạo VFA cho hay. 

Về vấn đề này đến nay Tập đoàn PAN đã chính thức nhận ủy quyền từ ông Hồ Quang Cua, đại diện 
nhóm tác giả ST25 gạo ngon nhất thế giới 2019 và doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, doanh 

nghiệp gia đình của tác giả để đứng ra bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24, ST25 và giống lúa ST24, ST25 
tại các thị trường quốc tế trọng điểm. 

Đánh giá khả năng "giành lại" thương hiệu gạo ngon nhất nhì thế giới này, đại diện PAN cho biết 

việc các doanh nghiệp tại Mỹ, Australia đăng ký nhãn gạo ST25 đã nổi tiếng của Việt Nam mà 
không phải do họ sở hữu là hành vi không lành mạnh. Công ty sẽ tiến hành các bước đi phù hợp, 

tuân thủ luật pháp nước sở tại để phản đối, cung cấp các căn cứ, bằng chứng chứng minh nguồn 
gốc tên gọi nhãn sản phẩm. 
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CÂU CHUYỆN GẠO THÁNG 4 THÁNG 4/2021 

 

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), câu chuyện của gạo 

ST25 không phải là mới mà đã diễn ra khá phổ biến trong những năm qua.  

Về bản chất, đây là một trường hợp có nguy cơ xảy ra tranh chấp về bảo hộ sở hữu trí tuệ trên thị 
trường xuất khẩu vì khi một sản phẩm chất lượng, năng lực cạnh tranh tốt, thương hiệu có giá trị và 

uy tín sẽ luôn có nguy cơ bị xâm hại trên thị trường. 

Theo ông, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng ý thức hơn trong việc xây dựng, 

bảo vệ và phát triển thương hiệu. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế trong nhận thức 
về vai trò của thương hiệu nên chưa xây dựng chiến lược marketing bài bản để bảo vệ và phát triển 

thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp. 

Mặt khác do hạn chế về nguồn lực như nhân lực và tài chính khiến doanh nghiệp chưa thể thực 
hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm cho các sản phẩm trên một hoặc tất cả các 

thị trường xuất khẩu. 

Ông Vũ Bá Phú cho biết các cơ quan liên quan có thể hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu cho các hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế nhưng không thể giúp họ lấy lại các 
thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ bởi các công ty nước ngoài. Bị lôi vào các quy trình pháp lý 

liên quan tới bảo hộ nhãn hiệu cũng tiêu tốn rất nhiều tiền và thời gian. Do đó, các doanh nghiệp 
Việt Nam nên chủ động bảo vệ các nhãn hiệu của mình.  

“Một nhà sản xuất đệm và ghế tại Hà Nội đã chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản 

phẩm tại 60 nước trên thế giới ngay sau khi sản phẩm được tung ra thị trường, ngay cả trước khi 
tìm kiếm các nhà phân phối. Đây là cách các doanh nghiệp Việt Nam nên làm để bảo hộ nhãn hiệu 

và sản phẩm trên các thị trường quốc tế”, ông Phú đề xuất. 

Gạo ST25 được lai giống tại tỉnh Sóc 

Trăng bởi nhóm nghiên cứu 3 thành 
viên gồm 2 kỹ sư nông học Hồ Quang 

Cua và Nguyễn Thị Thu Phương, 
cùng tiến sỹ Trần Tấn Phương. ST25 

được vinh danh là gạo ngon nhất thế 
giới trong cuộc thi World’s Best Rice 

vào ngày 12/11/2019, là lần đầu tiên 
Việt Nam thắng giải thưởng cao nhất 

của cuộc thi này. Năm 2020, ST25 
giành được danh hiệu gạo ngon thứ 

hai thế giới. 
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Đồng quan điểm này, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 
rằng, việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp và phát triển, gìn giữ thương hiệu cho hàng hóa, 

sản phẩm Việt Nam là việc làm cần thiết và phải được chú trọng ngay từ đầu. 

Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu sản phẩm của Việt Nam bị "đánh cắp" mà là sự nối dài 
chuỗi câu chuyện xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Đó là hồi chuông cảnh 

tỉnh với từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và phải coi thương hiệu như tài sản trí tuệ để có chiến 
lược bảo vệ, giữ gìn thương hiệu ở cả thị trường trong và ngoài nước. 
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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 4/2021” 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 kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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