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TÓM TẮT THÁNG 7/2021 

 

 

Trong tháng 7, sản lượng sản xuất gạo thế giới 43,3 triệu tấn, tăng 1,01% so với cùng kỳ 

năm trước theo FAO. 

Chỉ số gạo FAO tháng 7 trung bình đạt 101,2 điểm, thấp nhất trong vòng hai năm qua, giảm 
6,6% so với tháng trước và giảm 8,2% so với cùng kỳ 2020. 

7 tháng đầu năm 2021 lượng gạo xuất khẩu Việt Nam đạt gần 3,49 triệu tấn, tương đương 

gần 1,89 tỷ USD, giá trung bình đạt 540,7 USD/tấn, giảm 12,7% về khối lượng so với cùng kỳ 
năm 2020, giảm 3,1% về kim ngạch, nhưng giá tăng 11%. 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tháng 7 giữ ở mức 390 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ 

tháng 2/2020. So cùng thời điểm này năm ngoái với mức giá trung bình 485 USD/tấn, gạo 
xuất khẩu hiện tại thấp hơn gần 100 USD/tấn. 

 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chi phí leo thang đã khiến lợi nhuận của nhiều 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo niêm yết bị “co hẹp” lại. Tình trạng này dự kiến sẽ còn tiếp diễn 
trong quý III/2021 khi dịch bệnh hiện vẫn chưa được kiểm soát, cộng thêm nhiều chi phí 

khác phát sinh trong quá trình doanh nghiệp duy trì sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ." 

 
Tại ĐBSCL, do khó khăn về việc vận chuyển, thu mua, hiện hàng trăm nghìn ha lúa chín rục 
ngoài đồng nhưng chưa thể thu hoạch ngay. Số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho 

biết lúa vụ hè thu, đến nay mới chỉ thu hoạch hơn 600.000 ha trên tổng số gần 1,6 triệu ha 
gieo cấy.  
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PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 7, sản lượng sản xuất gạo thế giới 43,3 triệu tấn, tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước 

theo FAO. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 7 ước khoảng 42,2 triệu 

tấn, tăng 0,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính 
sản xuất gạo toàn cầu tháng 7 đạt 42,7 triệu tấn, tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 7 đạt 43,4 triệu tấn, tăng 1,4% so 

với cùng kỳ 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 7 ở mức 42,5 triệu tấn, tăng 
0,25%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan: Hiện nay, người mua rất thận trọng đối với các giao dịch mới do họ vẫn kỳ vọng 

giá gạo xuất khẩu sẽ thấp hơn nữa trong thời gian tới cũng như lo ngại tình hình dịch 
bệnh COVID-19 leo thang tại hai nguồn cung lớn là Việt Nam và Thái Lan sẽ gây trở ngại đến tiến 

độ giao hàng nếu chuỗi logistic bị gián đoạn.  

Nguồn cung này hiện đang tập trung xếp hàng tàu theo các hợp đồng đã ký kết từ cuối tháng 7 chỉ 
ghi nhận thêm vài hoạt động cung ứng nội địa cho một số đơn hàng xuất khẩu ký mới với Angola.  

Nhật Bản tiếp tục là nhân tố hỗ trợ cho Thái Lan với kết quả thắng thầu 9.460 tấn gạo, trong đó có 
7.200 tấn gạo trắng hạt dài sẽ được giao trong tháng 9/2021 và lượng còn lại (gạo nếp) sẽ giao 

đến 15/10/2021. 

Nguồn nguyên liệu gạo đồ trong nước giảm mạnh do các nhà máy xay xát ưu tiên chế biến gạo 
trắng giữa thời gian giáp vụ và nhu cầu xuất khẩu gạo đồ cũng giảm mạnh do không thể cạnh tranh 

được với Ấn Độ. 

 

Campuchia: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, trong 7 tháng 

năm 2021, Campuchia chỉ xuất được gần 310.000 tấn gạo, thu về gần 262 triệu USD, sụt 
giảm tới hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu container rỗng và chi phí vận chuyển tăng cao 

do đại dịch Covid-19. 

 Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất trong số 49 quốc gia hiện đang nhập khẩu gạo 
của Campuchia, khi mua gần 154.000 tấn. Tiếp đến Việt Nam cũng là một trong những thị trường 

điểm sáng, khi năm nay nhập khẩu gạo của Campuchia nhiều hơn 81% so với năm trước đó. 

 

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

1/9/2020 đến ngày 18/7/2021 của niên vụ 2020-2021, EU và Anh đã xuất khẩu tổng cộng 
275.081 tấn gạo xay xát, giảm khoảng 10% so với 250.319 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. 

Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 202.817 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 72.265 
tấn. 

 

Ecuador: Theo tờ Primicias, trong bối cảnh lượng gạo xuất khẩu sang Colombia đang 
giảm trong những tháng gần đây do làng sóng biểu tình diễn ra tại nước này, Chính phủ 
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Ecuador đang tìm cách tăng hạn ngạch xuất khẩu gạo hàng năm sang Colombia từ 95.494 tấn 
năm 2020 lên 99.000 tấn vào năm 2021 theo biên bản ghi nhớ đã ký giữ hai nước. Biên bản ghi nhớ 

(MoU) giữa hai nước cho phép Ecuador thiết lập hạn ngạch xuất khẩu gạo hàng năm sang 
Colombia. 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Ecuador, cả nước sản xuất trung bình 1,6 triệu tấn, trong khi nhu cầu 

sử dụng trong nước chỉ khoảng 1,1 triệu tấn, do đó việc gia tăng xuất khẩu gạo sang Colombia như 
một phần trong nỗ lực tìm kiếm thị trường xuất khẩu phần thặng dư trong nước cũng như bảo vệ 

giá gạo trong nước. Trong một cuộc họp gần đây với các nhà lãnh đạo ngành gạo, chính phủ đã 
được kêu gọi thiết lập mức giá hỗ trợ tối thiểu là 35 USD/tấn. 

Mới đây, FAO đã dự báo sản lượng lúa năm 2021 của Ecuador ở mức 1,05 triệu tấn, giảm khoảng 
2,6% so với ước tính 1,07 triệu tấn vào năm 2020. Sản lượng sụt giảm là do nông dân giảm trồng do 

giá thấp. 

Việc thu hoạch vụ lúa chính năm 2021 đã hoàn thành vào tháng 6, trồng lúa vụ phụ đang được tiến 
hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Lượng mưa được dự báo ở mức trung bình trong giai đoạn 

tháng 8-10 sẽ thúc đẩy năng suất cây trồng. 

 

Hàn Quốc: Đầu tháng 7, USDA công bố bảng cân đối gạo mới nhất của Hàn Quốc trong 

năm tài chính 2021-2022 (tháng 11/2021 - tháng 10/2022). Theo báo cáo, cơ quan này 
đã nâng dự báo về diện tích thu hoạch lúa, sản lượng gạo xay và lượng dự trữ cuối kỳ so với ước 

tính chính thức trong năm tài chính 2020-2021.  

Bên cạnh đó, cơ quan này đã hạ dự báo tiêu thụ và nhập khẩu gạo của Hàn Quốc không thay đổi so 
với ước tính chính thức của USDA. 

Cho đến nay, Hàn Quốc đã mua 205.106 tấn gạo để giao vào năm 2021, chiếm 50% tổng Hạn 
ngạch thuế quan (TRQ) năm 2021. Việc giao hàng thực tế cho phần còn lại của TRQ dự kiến sẽ 

diễn ra vào nửa đầu năm 2022. 

Trong TRQ gạo, hạn ngạch quốc gia cụ thể (CSQ) đối với năm nhà xuất khẩu gạo lớn là: Mỹ 
(132.304 tấn); Trung Quốc (157.195 tấn); Việt Nam (55.112 tấn); Thái Lan (28.494 tấn); Australia 

(15.595 tấn); và các nước hưởng mức thuế quan Tối huệ quốc (MFN) (20.000 tấn). 

 

Bangladesh: Theo Daily Star, diện tích cây lúa vụ Aus của Bangladesh (giữa tháng 3 đến 

giữa tháng 8) ước tính sẽ giảm trong năm tài chính này do điều kiện thời tiết khô ráo 
trong thời gian gieo trồng. Sự suy giảm cũng có thể được do nguy cơ tấn công của sâu bệnh, năng 

suất thấp hơn và chi phí sản xuất cao hơn. 
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Theo số liệu từ Cục Khuyến nông (DAE), trong năm tài chính 2021-2022, diện tích vụ Aus giảm 
khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,17 triệu ha. Theo Giám đốc DAE, do diện tích 

giảm nên sản lượng gạo vụ Aus 2021-2022 giảm bớt khoảng 350.000 tấn so với 3,29 triệu tấn năm 
ngoái. 

Đồng thời, giá gạo, vốn đã tăng do nông dân ít bán kết hợp với việc tăng dự trữ từ việc dự trữ theo 

mùa vụ, từ các nhà máy xay xát và từ thương nhân, dự kiến sẽ tăng hơn nữa. Để bình ổn giá và tăng 
nguồn cung trên thị trường, đầu tháng này, Bộ Lương thực cho phép các thương nhân tư nhân nhập 

khẩu 100.000 tấn gạo với mức thuế suất 25%, được giảm từ mức 62,5%. 

 

b. Nhập khẩu 

Philippines:  Sản lượng lúa Philippines năm 2021 dự báo sẽ đạt mục tiêu 20,4 triệu tấn, 
cao hơn mức kỷ lục cũ là 19,4 triệu tấn, thông tin từ Dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài của 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA-FAS) cho biết vào cuối tháng 7. 

Kết quả đó có được là bởi ngành gạo Philippines sử dụng những giống lúa năng suất cao, mặc dù 

diện tích trồng lúa giảm. 

USDA-FAS dự báo sản lượng gạo xay xát của quốc gia này sẽ tăng 100.000 tấn trong năm nay dù 
diện tích trồng lúa giảm 500.000 ha. Trong khi đó, USDA-FAS đã nâng dự báo về tiêu thụ gạo của 

nước này thêm 100.000 tấn do dân số gia tăng và mức tiêu thụ thường tăng trong năm bầu cử. 

Còn theo Business Mirror, số liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) Philippines cho thấy trong 6 

tháng đầu năm 2021, nước này đã nhập khẩu 1,26 triệu tấn gạo, giảm khoảng 11% so với 1,417 
triệu tấn gạo vào năm 2020. Nguyên nhân giảm là giá gạo quốc tế tăng cao, các vấn đề liên quan 

đến Logistics toàn cầu và thu hoạch trong nước được cải thiện. 

Theo dữ liệu BPI, các thương nhân và nhà nhập khẩu đã nộp đơn xin thông quan vệ sinh và kiểm 
dịch thực vật (SPS-ICs) cho 2,645 triệu tấn gạo trong tháng 1-6/2021, giảm khoảng 27% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, cơ quan này cũng đã phát hành 2.553 SPS-ICs trong tháng 6 tháng 
đầu năm, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính đến ngày 2/7, gạo Việt Nam chiếm khoảng 1,126 triệu tấn, chiếm khoảng 87% nhập khẩu 
trong sáu tháng. Bên cạnh đó, Philippines cũng nhập khẩu 2.638 tấn từ Pakistan và 109,36 tấn từ 

Ấn Độ. Nhập khẩu gạo từ Pakistan và Ấn Độ tăng do hạ mức thuế quan Tối huệ quốc (MFN) đối với 
nhập khẩu gạo giảm từ 40% (trong hạn ngạch) và 50% (vượt hạn ngạch) xuống còn 35%. 
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Trung Quốc:  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu gạo của nước 
này trong tháng 6 đạt 300 nghìn tấn, giảm 9,1% so với tháng trước nhưng tăng 15,4% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, nhập khẩu gạo của Trung Quốc đạt 2,5 triệu tấn, trị giá 1,9 tỷ USD, 
tăng 2 lần về lượng và tăng 74,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, 1,3 triệu tấn gạo nhập khẩu của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm là gạo sơ chế và gạo 

xay xát, tăng 60,2% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 56% tỷ trọng trong tổng nhập khẩu gạo của 
nước này. Gạo tấm cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng nhập khẩu gạo của Trung Quốc với 1,2 triệu 

tấn, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 47% tỷ trọng. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhập khẩu một khối lượng nhỏ thóc, gạo lứt,… từ thị trường thế giới. 

Vừa qua, trong báo cáo tháng 7, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo về nhập khẩu gạo của 

Trung Quốc – nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới lên mức 3,8 triệu tấn trong năm 2021, tăng gần 
20% (tương ứng tăng 600 nghìn tấn) so với 3,2 triệu tấn của năm 2020. 

Trước đây, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan, nhưng gần đây một lượng 
lớn gạo đã được nhập khẩu từ Myanmar và Pakistan. 

Đặc biệt, cuối năm 2020, Trung Quốc đã cho phép sự tiếp cận của gạo non basmati Ấn Độ và nước 

này đã nhanh chóng trở thành một trong những các nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Trung Quốc. 
Giá gạo hạt dài của quốc gia Nam Á này thấp hơn 25% so với giá gạo nội địa Trung Quốc. 

Theo USDA, phần lớn gạo nhập khẩu của Trung Quốc hiện nay là gạo hạt dài. 

Trung Quốc có tổng hạn ngạch thuế quan gạo (TRQ) là 5,32 triệu tấn, được chia đều cho gạo hạt 
dài, hạt trung bình và hạt ngắn. Nước này thường xuyên mua đủ hạn ngạch đối với gạo hạt dài, 

nhưng hạn ngạch đối với gạo hạt trung bình và hạt ngắn phần lớn vẫn chưa được lấp đầy trong vài 
năm qua. 

Hiện nay, gần như toàn bộ gạo nhập khẩu của Trung Quốc từ các quốc gia Nam Á, bao gồm 
Pakistan và Ấn Độ là gạo hạt dài và một lượng đáng kể gạo tấm. 

 

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

1/9/2020 đến ngày 18/7/2021 của niên vụ 2020/2021 (1/9/2020 -31/8/2021), EU và Anh 
đã nhập khẩu tổng cộng 1,07 triệu tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 

181.541 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 889.048 tấn), giảm khoảng 26% so với 1,447 

triệu tấn của cùng kỳ niên vụ 2019/2020. 
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3. Diễn biến giá 

Trong tháng 7, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 101,2 điểm, thấp nhất trong vòng hai năm qua, 

giảm 6,6% so với tháng trước (tại 2002 - 2004 là 100 điểm) và giảm 8,2% so với cùng kỳ 2020. 
Trong đó, gạo thơm giảm mạnh xuống 84,4 điểm.  

 

 

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, giảm còn 354 - 

358 USD/tấn vào cuối tháng 7 từ mức 361 - 366 USD của tuần trước.  

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng nhẹ từ 385 - 408 USD/tấn của tuần cuối tháng 7, mức thấp nhất 

kể từ tháng 7/2019, lên 385 - 410 USD/tấn. 

Theo các thương lái, nguồn cung không thay đổi, trong khi chi phí vận chuyển cao đã ảnh hưởng 
tiêu cực tới triển vọng xuất khẩu dù giá đang ở mức thấp.  

"Giá đang biến động dưới tác động chủ yếu của tỷ giá, nhưng chi phí vận chuyển cao đã làm giảm 
nhu cầu", một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho hay. 

Chi phí vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan đã tăng kể từ tháng 10/2020 và đạt mức cao nhất vào 

tháng 2, tháng 3 năm nay sau khi Trung Quốc, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, tăng cường các xuất 
khẩu sang Mỹ và châu Âu, đây cũng là những thị trường xuất khẩu quan trọng của Thái Lan. 

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 390 USD/tấn trong tuần trước, mức 
thấp nhất kể từ tháng 2/2020. 

Các thương nhân cho biết nguồn cung trong nước tăng lên khi vụ Hè Thu tại khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng giao dịch vẫn chậm do hạn chế di 
chuyển để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

"Nông dân đang gặp khó khăn trong việc bán lúa mới thu hoạch, và nhiều người trong số họ do dự 
không tiếp tục sản xuất vào vụ sau", một thương lái có trụ sở tại TP HCM cho biết.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 7/2021 (Nguồn: FAO). 
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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 ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.099,6 nghìn ha 

lúa mùa, bằng 99,4% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 909,2 nghìn 
ha, bằng 99,7%; các địa phương phía Nam gieo cấy 190,4 nghìn ha, bằng 97,8%. 

Đến trung tuần tháng 7, cả nước gieo cấy được 1.949,6 nghìn ha lúa hè thu, bằng 100,7% cùng kỳ 

năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 177,9 nghìn ha, bằng 102,2%; các địa phương 

phía Nam đạt 1.771,7 nghìn ha, bằng 100,5%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.507,9 
nghìn ha, bằng 99,1%. 

Đến nay, phần lớn các trà lúa hè thu đang ở giai đoạn làm đòng đến chín, các trà lúa sớm đã cho 

thu hoạch với diện tích đạt 436,4 nghìn ha, bằng 87,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đạt 427,2 nghìn ha, bằng 86,9%. 

Cũng đến ngày 15/7, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 294,9 nghìn ha lúa thu 

đông, bằng 95,9% so cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lúa thu đông đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh 

đến làm đòng; sinh trưởng và phát triển tốt. 

 

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 7. 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 4.835 ha (giảm 1.793 ha so với kỳ trước, giảm 11.844 ha so với 
cùng kỳ năm trước), phòng trừ 20.746 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 16.809 ha (giảm 12.809 ha so với kỳ trước, giảm 925 ha 
so với cùng kỳ năm trước, phòng trừ trong kỳ 10.421 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.197 ha (giảm 41 ha so với kỳ trước, tăng 1.372 ha 

so với cùng kỳ năm trước, diện tích phòng trừ trong kỳ 703 ha. 
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 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 26.839 ha (tăng 15.388 ha so với kỳ trước, tăng 11.028 
ha so với cùng kỳ năm trước), diện tích phòng trừ trong kỳ 21.177 ha. 

 

2. Tiêu thụ 

 Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của cả nước trong tháng 7/2021 tăng 

6,6% về lượng so với tháng 6/2021 nhưng giảm nhẹ 0,6% về kim ngạch và giảm 6,7% về giá, đạt 
464.792 tấn, tương đương 240,15 triệu USD, giá trung bình 526,7 USD/tấn. So với tháng 7/2020 thì 

giảm 2,9% về lượng nhưng tăng 3,6% kim ngạch và tăng 6,7% về giá. 

Trong tháng 7, đáng chú ý nhất là xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ biển Ngà tăng trưởng rất mạnh 
so với tháng 6/2021, tăng 1.115% về lượng và tăng 911,6% kim ngạch, đạt 62.989 tấn, tương đương 

32,35 triệu USD, nhưng giá giảm 16,8%, đạt trung bình 513,6 USD/tấn. Ngược lại, xuất khẩu sang 
Trung Quốc giảm mạnh 36,3% về lượng, giảm 46,9% kim ngạch và giảm 16,7% về giá, đạt 62.508 

tấn, tương đương 29,59 triệu USD, giá 473,5 USD/tấn. 

Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 3,49 triệu tấn, 

tương đương gần 1,89 tỷ USD, giá trung bình đạt 540,7 USD/tấn, giảm 12,7% về khối lượng so với 
cùng kỳ năm 2020, giảm 3,1% về kim ngạch, nhưng giá tăng 11%. 

 

Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines, chiếm 36,4% trong tổng lượng 

và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt trên 1,27 triệu tấn, tương 
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đương 665,72 triệu USD, giá trung bình 523,9 USD/tấn, giảm 15% về lượng, giảm 3,3% về kim ngạch 
nhưng tăng 13,8% về giá so với 7 tháng đầu năm 2020. 

Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, mặc dù khối lượng và kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng 

nhưng giá xuất khẩu lại giảm; cụ thể, khối lượng đạt 643.351 tấn, tương đương 338,21 triệu USD, 
giá trung bình 525,7 USD/tấn, tăng 30,5% về lượng, tăng 15,3% về kim ngạch nhưng giảm 11,6% về 

giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả 
nước. 

Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 267.549 tấn, tương đương 136,51 triệu USD, giá 510,2 

USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 1%, 16% và 15% so với cùng 

kỳ, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. 

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo sang thị trường Bangladesh tăng rất mạnh 
9.322,8% về lượng, tăng 10.972% kim ngạch, tăng 17,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 

52.862 tấn, tương đương 31,97 triệu USD, giá 604,8 USD/tấn.  

Ngược lại, xuất khẩu sang Malaysia giảm rất mạnh, giảm 59,7% về lượng, giảm 50,5% về kim ngạch 
nhưng tăng mạnh 22,7% về giá, đạt 166.673 tấn, tương đương 87,37 triệu USD, giá 524,2 USD/tấn, 

chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nước. 

 

 Biểu đồ 1: Các thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng 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 7, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giữ ở mức 390 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 

2/2020. So cùng thời điểm này năm ngoái với mức giá trung bình 485 USD/tấn, gạo xuất khẩu hiện 
tại thấp hơn gần 100 USD/tấn. 

Trong khi đó tại thị trường trong nước, giá lúa thu mua tại một số tỉnh khu vực Đồng bằng Sông 
Cửu Long đi ngang sau thời gian giảm sâu do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động mua bán, sản 

xuất bị ngưng trệ hàng loạt.  

Cụ thể, giá lúa IR50404 được thương lái thu mua từ 4.600 - 5.000 đồng/kg, lúa OM 9582 giá 4.600 - 
4.900 đồng/kg, OM 6976 giá 5.100 - 5.200 đồng/kg, ST24 từ 6.100 - 6.200 đồng/kg… So cùng thời 

điểm vào mùa vụ này năm ngoái, giá lúa mua vào năm nay thấp hơn khoảng 1.000 đồng/kg. 
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PHẦN III: 

Đánh giá về triển vọng giá gạo những tháng cuối năm 2021, USDA dự báo nhờ bội thu nên nguồn 

cung gạo Ấn Độ sẽ tiếp tục dồi dào, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt 122 triệu tấn, tăng 2,6% giúp 
duy trì giá gạo ở mức thấp. 

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, cạnh tranh xuất khẩu của Ấn Độ tăng và nguồn cung nội địa 
Việt Nam dồi dào hơn sau vụ thu hoạch lúa Đông Xuân nên để duy trì sản lượng xuất khẩu, giá gạo 

Việt có thể sẽ giảm trong thời gian tới. Giá gạo giảm sẽ phần nào làm hạn chế mức chi tiêu của 
người nông dân cho các loại vật tư nông nghiệp. 

 

Philippines là thị trường xuất khẩu hàng đầu của nước ta khi chiếm tỷ trọng 36% trong tổng sản 
lượng xuất khẩu. Vậy nên, biến động trong nhu cầu gạo của Philippines sẽ ảnh hưởng đáng kể đến 

khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Cạnh tranh xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines dự 
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kiến sẽ tăng cao do: Dự kiến sản lượng nhập khẩu của quốc gia này sẽ giảm 14%, xuống còn 2,1 
triệu tấn khi ngành lúa gạo năm nay được mùa, USDA dự báo sản lượng nội địa của Philippines sẽ 

đạt 12,4 triệu tấn, tăng 4%. 

Philippines đã xóa bỏ chênh lệch mức thuế giữa ASEAN và các nước ngoài ASEAN. Cụ thể, Chính 
phủ nước này đã điều chỉnh giảm mức thuế MFN (Most Favored Nation – có áp dụng cho Ấn Độ) 

từ 40% trong hạn ngạch và 50% ngoài hạn ngạch xuống 35% - bằng mức thuế áp dụng với các quốc 
gia thuộc ASEAN. Mục đích nhằm đa dạng hóa nguồn cung để nhập khẩu gạo với giá rẻ hơn, nhằm 

kiểm soát lạm phát. 

Tuy vậy, vẫn có những điểm sáng đối với tình hình xuất khẩu gạo nửa cuối năm. Dự kiến sản lượng 

gạo xuất khẩu năm 2021 sẽ đạt 6,3 triệu tấn tăng 2,2% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu gạo tăng ở các 
nước Trung Quốc, Bangladesh và Hàn Quốc. 

Cụ thể, nhu cầu nhập khẩu gạo của Bangladesh và Trung Quốc sẽ tăng lần lượt 1.680 nghìn tấn và 

600 nghìn tấn so với cùng kỳ năm, do nguồn cung nội địa sụt giảm và nhu cầu tích trữ lương thực 
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Trong đó, Bangladesh sẽ phần lớn nhập khẩu gạo Ấn 

Độ (do yếu tố địa lý và giá bán) nhưng Chính phủ nước này cũng chủ động đa dạng nguồn cung khi 
nhập khẩu thêm từ Thái Lan và Việt Nam nhằm hạn chế rủi ro. 

Đồng thời, Hàn Quốc cũng sẽ nhập khẩu 22.222 tấn gạo, dự kiến sẽ giao hàng trong tháng 9, tháng 
10 năm nay. Đây là tín hiệu tích cực do cả năm 2020, Hàn Quốc không nhập khẩu gạo từ nước ta. 

Ngoài ra, cạnh tranh với gạo Thái Lan cũng không quá cao do nguồn cung gạo nước này có phần 

hạn chế do ảnh hưởng của hạn hán và giá gạo cũng không quá cạnh tranh như giá gạo Ấn Độ. 
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PHẦN IV: 

Trong tháng 7, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chi phí leo thang đã khiến lợi nhuận của 
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo niêm yết bị “co hẹp” lại. Tình trạng này dự kiến sẽ còn tiếp diễn 

trong quý III/2021 khi dịch bệnh hiện vẫn chưa được kiểm soát, cộng thêm nhiều chi phí khác phát 
sinh trong quá trình doanh nghiệp duy trì sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ." 

Các doanh nghiệp kỳ vọng những khó khăn nhất thời này sẽ sớm được giải quyết khi dịch COVID-
19 được kiểm soát. Việc lưu thông, vận chuyển khi đó sẽ được dễ dàng, giảm áp lực chi phí lên 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hơn. 

Để đảm bảo kế hoạch kinh doanh đã đề ra, các doanh nghiệp cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm khách 
hàng và thị trường mới; đồng thời chăm sóc khách hàng hiện hữu, tối ưu hóa chi phí để có những 

bước tiến hơn hiệu quả hơn trong các quý còn lại trong năm và bám sát kế hoạch doanh thu, lợi 
nhuận sau thuế mà đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã đề ra 

Dưới đây là một số thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 7: 

 

CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Theo nhận định của ban lãnh đạo Tập đoàn, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Lộc Trời vẫn còn rất nhiều thách thức, do ảnh hưởng của 

làn sóng COVID-19 lần 4 và việc thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng đến đợt bán 

hàng gần đây. 

Kể từ ngày 12/7 đến nay, 14 nhà máy của tập đoàn tại An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, 
Tây Ninh phải thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” để đảm bảo công tác phòng chống dịch, 

với hơn 500 nhân viên, người lao động tự nguyện ở lại tại nhà máy. Phương án sản xuất này dự kiến 
sẽ làm tăng chi phí quản lý của Tập đoàn hơn rất nhiều. Chưa kể, dịch COVID-19 diễn ra phức tạp 

đang gây ảnh hưởng ảnh hưởng đến chuỗi logistics ngành lương thực, từ đó việc bán hàng được 
dự báo sẽ bị chậm hơn so kế hoạch đề ra. 
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CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: NSC): Giống 
lúa VNR20 được Vinarice đơn vị thành viên thuộc Vinasee) triển khai khảo 

nghiệm sản xuất tại ĐB SCL tới cuối tháng 7 đã trải qua 3 vụ tại Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Anh Giang... Giống VNR20 cho năng suất vượt trội so với các giống tại địa phương với 8 - 9 tấn/ha, 

thâm canh đạt 10 tấn/ha. Chống chịu sâu bệnh khá, hạt mẩy, tỷ lệ gạo xay sát đạt cao và chất 
lượng gạo ngon, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. 

 

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Liên quan đến kết quả kinh doanh, 

trả lời báo chí, ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Trung An cho biết chi phí hoạt động 

trong 6 tháng đầu năm của công ty tăng mạnh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-
19. Một số công ty, nhà máy rơi vào tình trạng ngừng sản xuất, đóng cửa tạm thời…, từ đó làm đứt 

gãy chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí bán hàng. Đơn cử, trong số đó là cước vận chuyển quốc tế 
tăng gấp 2,3 lần đối với các thị trường châu Á và gấp 3 lần đối với thị trường châu Âu. 

Bên cạnh đó, để tạo tâm lý an tâm sản xuất cho người lao động, Trung An đã có nhiều chính sách 

hỗ trợ người lao động như hỗ trợ lương, mua trang thiết bị bảo hộ lao động phòng chống lây nhiễm, 
hỗ trợ suất ăn… Điều này làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp lên so với cùng kỳ. 

Dù tất cả các khoản chi phí đầu vào đều tăng đáng kể, nhưng công ty không tăng giá bán để thực 
hiện chương trình bình ổn giá. Lợi nhuận của doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bị “bào mòn” trong quý 

III khi các chi phí trên khó có thể điều chỉnh giảm, do công ty đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ."
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PHẦN V: 

Thái Lan: Truyền thông nước này cho biết, phát biểu sau cuộc họp của Tiểu ban về tiếp 

thị của Ủy ban Chính sách gạo quốc gia mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương 
mại Jurin Laksanawisit cho biết, nhóm này đã nhất trí tiếp tục chương trình đảm bảo giá lúa, gạo 

trong niên vụ 2021-2022 với các tiêu chí tương tự như niên vụ trước, cũng như các biện pháp để 
duy trì giá gạo ổn định. 

Trong tổng số ngân sách chi tiêu, 80 tỷ baht sẽ được phân bổ cho chương trình đảm bảo giá, trong 

khi 8 tỷ baht còn lại để bình ổn giá. Ông Jurin cho biết, quyết định nói trên sẽ được trình lên cuộc 
họp của Ủy ban Chính sách gạo quốc gia do Thủ tướng chủ trì, sau đó sẽ được gửi lên Nội các để 

thông qua. 

Theo ông Jurin, trong vụ mùa kéo dài từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022, Thái Lan dự kiến sẽ sản 

xuất 26 triệu tấn thóc, tăng 4% so với vụ mùa hiện tại nhờ lượng mưa đủ lớn và diện tích trồng trọt 
cao hơn. 

Ông Jurin nói thêm rằng mặc dù kế hoạch chi tiêu cho vụ mùa mới cao hơn so với mức 55 tỷ baht 

dành cho vụ mùa hiện tại, nhưng chi tiêu thực tế có thể thấp hơn nhiều so với ngân sách đã được 
phê duyệt. 

Ngoài ra, ông Jurin đã yêu cầu cho Vụ Ngoại thương đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Trung 
Quốc về việc mua thêm gạo thông qua thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G). Tháng Sáu 

vừa qua, Trung Quốc đã đồng ý mua 20.000 tấn gạo trắng từ Thái Lan thông qua một thỏa thuận 
G2G. 

Bộ Thương mại Thái Lan đang thúc đẩy tăng xuất khẩu gạo lên 6 triệu tấn với trị giá khoảng 150 tỷ 

baht, trong đó Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh và Iraq được coi là các thị trường chính theo các 
thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G). 

Năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo, thu về 131 tỷ baht, giảm 32% về lượng và 25% về 
giá trị so với năm trước đó. Trong năm 2020, Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 5,7 triệu tấn gạo. 

 

Nigeria: Theo Press TV, Văn phòng Hải quan Iran IRICA kêu gọi chính phủ dỡ bỏ lệnh 

cấm nhập khẩu gạo theo mùa được áp đặt vào ngày 22/6/2021 để bảo vệ sản xuất lúa 
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gạo địa phương, trong bối cảnh nguồn cung thấp và thu hoạch trong nước được dự báo sẽ giảm do 
hạn hán.  

Phó Chánh văn phòng IRICA cho biết nhập khẩu gạo của nước này đã giảm mạnh kể từ đầu năm 

tài chính 2021 vào ngày 21/3/2021. Iran đã nhập khẩu 86.367 tấn trị giá 78,14 triệu USD từ cuối 
tháng 3 đến đầu tháng 7/2021, so với 277.691 tấn trị giá 249,7 triệu USD nhập khẩu vào năm 2020. 

Trữ lượng gạo hiện có trong kho IRICA chỉ còn khoảng 52.000 tấn và ông lo ngại sẽ dẫn đến tình 
trạng giá tăng mạnh.  

 

Kenya: Theo Kenya News, Bộ trưởng Nội các Nông nghiệp Kenya cho biết, Chính phủ đã 
quyết định tiếp tục mua gạo từ chính quyền địa phương thông qua Công ty Thương mại 

Quốc gia Kenya (KNTC) với mức giá của năm trước là 85 KES/kg tương đương khoảng 779 
USD/tấn (KES là đồng shilling của Kenya). 

Chính phủ được cho là đã phân bổ nguồn ngân sách 100 triệu KES (khoảng 916.410 USD) cho mục 

đích này. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý rằng chính phủ có thể sẽ không thể đảm bảo mức giá nói trên 
cho nông dân do thị trường trong nước thiếu ổn định và sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn rẻ hơn. 

 

Sri Lanka: Theo News First, Chính phủ Sri Lanka đã quyết định mức phạt 100.000 LKR 
(rupee của Sri Lanka) (khoảng 497 USD) đối với những thương nhân bán gạo với giá cao. 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp, đất nước có lượng gạo dự trữ đủ cho đến tháng 8/2021. Ông cũng 
lưu ý rằng chính phủ sẽ mua gạo Nadu, gạo Samba và lúa ẩm với các mức giá lần lượt là 50 

LKR/kg (khoảng 249 USD/tấn), 2,52 LKR/kg (khoảng 259 USD/tấn) và 44 LKR/kg (khoảng 219 
USD/tấn) mỗi tấn), từ nông dân. Ban Tiếp thị Thóc sẽ bắt đầu thu mua lúa từ nông dân từ ngày 

1/7/2021. 

Trong khi đó, chính phủ đã cấm nhập khẩu phân bón hóa học và đang khuyến khích nông dân 
chuyển dần sang phân bón hữu cơ. 
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PHẦN VI: 

Lúa chín đầy đồng nhưng thiếu hụt người mua, giá giảm 

Vào đầu tháng 8, UBND tỉnh An Giang phối hợp UBND các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố 
Cần Thơ và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn giải 

pháp kết nối tiêu thụ lúa, nếp giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Tại cuộc họp, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ thống nhất sẽ thành 

lập Tổ công tác phản ứng nhanh, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp thu mua, vận chuyển lúa giữa các tỉnh. 

 

 
Nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu ngay thời điểm 

các tỉnh miền Nam giãn cách xã hội (Ảnh: VNExpress). 
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Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 4 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, 

Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, hiện nay, toàn vùng còn khoảng 3 triệu tấn lúa Hè Thu 
và Thu Đông sớm chưa thu hoạch, tập trung chủ yếu ở Kiên Giang, Đồng Tháp và An Giang (thành 

phố Cần Thơ đã thu hoạch xong lúa Hè Thu năm 2021). 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên các tỉnh gặp khó khăn trong khâu 
thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ lúa, dẫn đến giá lúa tươi bán tại ruộng của bà con nông dân thấp. 

Theo ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, 

đến nay, An Giang đã thu hoạch được 145.429 ha lúa Hè Thu 2021, đạt 63,65% diện tích xuống 

giống, ước năng suất 5,8 tấn/ha, sản lượng 843.488 tấn. Dự kiến đến đến hết tháng 8/2021, thu 
hoạch cơ bản dứt điểm vụ Hè Thu 2021, với diện tích còn lại 83.050 ha. 

 

Xuất khẩu gạo tắc đường, bộ NN&PTNT vào cuộc 

Trước tình hình lúa Hè thu thu hoạch chậm, khó khăn trong thu mua, vận chuyển, tiến độ gieo sạ 

lúa Thu đông nguy cơ bị chậm thời vụ do dịch bệnh Covid-19 vẫn căng thẳng, Bộ NN&PTNT đề nghị 
các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long thành lập các tổ, đội bốc xếp, đội ghe, đội xe, đội 

máy cắt tại địa phương. 

Các đội này được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin và test COVID-19 định kỳ, trang bị dụng cụ hỗ trợ 
phòng chống dịch. Đồng thời, cơ quan nhà nước sẽ quản lý nhân sự cấp giấy phép thông hành và 

công khai giá dịch vụ. 

Đối với đội ngũ thu hoạch, thu mua nông sản sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin và cấp phép tạo điều 

kiện được di chuyển đến những nơi theo lịch trình và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt phòng chống 
dịch. 

Để đảm bảo sản xuất vụ lúa Thu Đông, Bộ khuyến khích các xã thành lập các tổ nông vụ dịch vụ 

làm đất, sạ lúa, cấy lúa, nhổ cỏ, bón phân, phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, cho nước vào ruộng… 

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ ưu tiên tiêm vắc xin cho lực 

lượng trong chuỗi cung ứng như tài xế, ghe, sà lan vận chuyển, công nhân tại các nhà máy, bốc xếp 
tại cảng, giám định hàng hóa, khử trùng, nhân sự giao nhận xuất nhập khẩu của các công ty xuất 

khẩu phải giao dịch chứng từ ở nhiều nơi là cảng, hải quan, văn phòng cấp C/O, kiểm dịch… 

Đồng thời tạo điều kiện đi lại cho các nhân sự trên trong thời gian giãn cách vì lực lượng này đang 
duy trì xuất khẩu cho cả 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 7/2021” 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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