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TÓM TẮT THÁNG 8/2021 

 

 

Trong tháng 8, sản lượng sản xuất gạo thế giới 43,2 triệu tấn, tăng 0,93% so với cùng kỳ 

năm trước nhưng giá gạo lại có xu hướng giảm. 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 97,9 điểm trong tháng 8, giảm 3,3% so với tháng trước và 
thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2017. Ở Thái Lan, giá gạo thấp nhưng việc khan hiếm tàu chở 

vẫn là một thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu gạo của nước này. 

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm mạnh trong tháng 8 có thời điểm ở mức 385 

USD/tấn, thấp hơn gần 100 USD so với cùng thời điểm một năm trước. Trong khi đó, giá thu 
mua lúa tại khu vực ĐBSCL cũng giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 8, cả nước xuất 
khẩu 440 nghìn tấn gạo, đem về 210 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo đạt 

3,93 triệu tấn, với kim ngạch 2,1 tỷ USD. 

FAO dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2021 đạt 519 triệu tấn (xay xát), vẫn tăng 0,9% so 

với năm 2020 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tiêu thụ gạo thế giới niên vụ                
2021 - 2022 được dự báo ở mức 520,5 triệu tấn, tăng 1,5% so với niên vụ 2020-2021. 

Mặc dù có sự hỗ trợ về chính sách ngân hàng giúp các doanh nghiệp thu mua, song giá lúa 

vẫn giảm do nguồn cung dồi dào, chất lượng lúa gạo không cao khiến thương lái ép giá và 
tốc độ thu mua tạm trữ còn chậm.  

 
Hàng loạt chi phí mới phát sinh do dịch bệnh, đặc biệt là chi phí vận chuyển ở mức quá cao, 
giá gạo xuất khẩu thấp khiến lượng tồn kho của các doanh nghiệp gạo tăng cao và ảnh 

hưởng đến dòng tiền. 



 

4 

 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 8, FAO ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới 43,2 triệu tấn, tăng 0,93% so với cùng 

kỳ năm trước. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 8 ước khoảng 42,3 triệu 

tấn, tăng 0,31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính 
sản xuất gạo toàn cầu tháng 8 đạt 42,68 triệu tấn, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 8 đạt 43,38 triệu tấn, tăng 1,5% so 

với cùng kỳ 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 8 ở mức 42,5 triệu tấn, tăng 
0,25%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan: Vào cuối tháng 8, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái 

Lan (TREA), Chookiat Ophaswongse, cho biết ông lạc quan về triển vọng xuất khẩu gạo 
của Thái Lan trong 5 tháng còn lại của năm 2021 sau khi xuất khẩu chỉ đạt 2,8 triệu tấn trong 7 

tháng đầu năm, tương đương trung bình 400.000 tấn mỗi tháng, thấp hơn mức xuất khẩu trung 
bình mục tiêu là 500.000 tấn một tháng, tương đương 3,5 triệu tấn trong giai đoạn đó. 

Giá gạo trắng 5% tấm trên thị trường nội địa Thái Lan đầu thangsd 8/2021 được niêm yết ở mức 12 

baht/kg, giảm so với 16 baht/kg hồi đầu năm, trong khi giá gạo hom mali của Thái Lan là 20 
baht/kg, giảm từ 26 - 27 baht/kg, theo Bangkok Post. 

Giá gạo trắng 5% tấm (FOB) của Thái Lan hiện đạt 380 USD/tấn, trong khi giá gạo trắng Ấn Độ ghi 
nhận ở 370 USD/tấn và giá gạo Việt Nam là 380 - 385 USD/tấn. 

"Giá gạo Thái Lan đang cạnh tranh so với các đối thủ, theo đó thúc đẩy nhà nhập khẩu mua nhiều 

gạo Thái Lan hơn", ông Chookiat nói, và thêm rằng: "Trong 5 tháng còn lại, các nhà xuất khẩu gạo 
dự kiến sẽ đạt trung bình 600.000 - 700.000 tấn/tháng, giúp xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt mục 

tiêu 6 triệu tấn cho cả năm". 

Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, như tình trạng thiếu container, không 

gian vận chuyển hạn chế và giá cước vận chuyển đắt đỏ, đặc biệt là ở các tuyến đến Mỹ và châu 
Âu. Ví dụ, giá cước vận chuyển hàng hóa đến New York đã tăng lên 18.000 USD/container từ mức 

3.000 - 4.000 USD trong giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Theo ông Chookiat, một vấn đề khác nữa là tình trạng thiếu lao động. Nếu số ca mắc COVID-19 
tiếp tục gia tăng, ông đề nghị chính phủ đẩy nhanh việc phân bổ công việc cho lao động nước 

ngoài. 

Trong một diễn biến liên quan, ông Keerati Rushchano, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại 

Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo của quốc gia này sang Malaysia có triển vọng trong nửa cuối năm 
nay vì cơ quan quản lý nhập khẩu gạo của chính phủ Malaysia, Padiberas Nasional Berhad (hay 

Bernas), muốn nhập khẩu gạo từ Thái Lan. 

Ông Keerati cho biết sau cuộc họp qua video với đại diện của Bernas vào ngày 9/8, ông được thông 
báo rằng sản lượng gạo của Malaysia khó có thể đáp ứng nhu cầu nội địa trong năm nay, khiến họ 

phải nhập khẩu khoảng 900.000 tấn từ Thái Lan, chiếm 30 - 35% so với tổng mức tiêu thụ của 
Malaysia. Dự kiến Malaysia sẽ bắt đầu nhập khẩu trong nửa cuối năm 2021. 
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Malaysia đã nhập khẩu 1,08 triệu tấn gạo trong năm ngoái, phần lớn là từ Ấn Độ, Pakistan và Việt 
Nam vì giá cạnh tranh hơn. 

Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 419.580 tấn gạo các loại trong tháng 7, tăng 8% so với tháng 6 và 

tăng 2,4% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2021 đạt 2,59 triệu tấn, thấp hơn 
nhiều so với con số 3,3 triệu tấn cùng kỳ năm trước. 

 

Campuchia: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, xuất khẩu 
33.582 tấn gạo các loại trong tháng 8. Lũy kế xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2021 đạt 

343.447 tấn, trị giá 292 triệu USD.  

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của nguồn cung này với 165.612 tấn, 
chiếm 48% tổng khối lượng gạo xuất khẩu cả nước và tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 
1/9/2020 đến ngày 22/8/2021 của niên vụ 2020- 2021 (1/9/2020 – 31/8/2021), EU và 

Anh đã xuất khẩu tổng cộng 292.437 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 12% so với 261.627 tấn của 
cùng kỳ của niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 212.826 tấn và xuất khẩu gạo 

Indica đạt tổng cộng 79.611 tấn. 

 

Ai Cập: Vào tháng 9/2020, một chuyên viên của Viện Nghiên cứu Cây trồng tại Bộ Nông 

nghiệp Ai Cập cho biết, hàng năm quốc gia này nhập khẩu gạo Basmati từ các nước Châu 
Á với trị giá khoảng 100 tiệu USD.  

Nhằm hạn chế nhập khẩu, ngày 22/8/2021, Giám đốc Viện nghiên cứu cây trồng cho biết nước này 

sẽ bắt đầu trồng lúa basmati và đưa vào thị trường trong năm tới. 

Ngoài ra, các nhà khoa học của nước này đã cố gắng tạo ra các giống lúa sử dụng ít nước hơn mà 

vẫn duy trì được năng suất. Do các giống lúa cũ trước đây cần 7.000 - 8.000 mét khối nước cho 
mỗi feddan, trong khi các giống lúa mới tiêu thụ 5.000 mét khối. 

 

Nga: Theo nguồn tin địa phương, sản lượng gạo của Nga trong niên vụ 2021/22 được dự 
báo là 550.000 tấn, giảm khoảng 21% so với ước tính 700.000 tấn của niên vụ trước. Sự 

sụt giảm này được cho là do diện tích canh tác ở khu vực sản xuất lúa gạo chính Krasnodar giảm 
mạnh. 
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Diện tích thu hoạch lúa được dự báo là 150.000 tấn, giảm khoảng 21% so với ước tính 190.000 tấn 
trong niên vụ trước do trữ lượng nước không đủ. Sản lượng giảm trong sản xuất sẽ được bù đắp 

bởi sự gia tăng nhập khẩu trong niên vụ 2021/22. Sản lượng nhập khẩu được dự báo sẽ tăng 
khoảng 50% lên 300.000 tấn.  

Từ tháng 1 đến tháng 4/2021, Nga đã nhập khẩu 20.000 tấn gạo từ Ấn Độ, 3.600 tấn từ 

Kazakhstan và 3.500 tấn từ Thái Lan. Mặt khác, xuất khẩu gạo được dự báo sẽ giảm khoảng 
100.000 tấn so với cùng kỳ năm trước do sản lượng giảm mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2021, Nga 

đã xuất khẩu 26.200 tấn gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ, 3.600 tấn sang Bỉ và 1.000 tấn sang Jordan. 

 

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

giữa tháng 8) ước tính 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. 

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 

Bangladesh: Mặc dù có sản lượng bội thu trong vụ Boro vừa qua cũng như sản lượng dự 

trữ quốc gia tăng cao, giá gạo tại thị trường Bangladesh vẫn tăng gây gánh nặng và bức 
xúc cho người dân trong bối cảnh kinh tế suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Nhằm bình ổn giá 

gạo trong nước, theo các nguồn tin của Bộ Lương thực Bangladesh cho biết, đến nay, chính phủ đã 
cho phép 349 nhà nhập khẩu tư nhân nhập 1,592 triệu tấn gạo và các nhà nhập khẩu này sẽ phải 

bán lượng gạo trên ra thị trường vào ngày 25/9 nhằm hạ giá gạo trong nước. 

Theo ghi nhận, giá gạo trên thị trường bán sỉ và lẻ đang có xu hướng giảm sau khi chính phủ nước 

này cho phép các nhà nhập khẩu tư nhân nhập lương thực chính từ các nước khác. Cụ thể, nếu 
tuần trước tại chợ bán sỉ Dinajpur, mỗi ký gạo thô có giá 44 Tk/kg thì hiện tại giá chỉ còn 38 Tk/kg. 

Tại thủ đô, giá cũng giảm từ 48 Tk xuống còn 42-44 Tk/kg. Giá gạo loại tốt cũng giảm 1-2 Tk/kg.  
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Các chuyên gia cho rằng việc chính phủ có một lượng dự trữ vừa phải và các nhà xay xát, thương 
nhân cũng có một lượng hàng tốt, nhập khẩu tư nhân sẽ làm giảm giá gạo hơn nữa. Tuy nhiên, 

nhập khẩu gạo sẽ chỉ có lợi cho thương nhân chứ không phải nông dân. Chính phủ cũng phải quan 
tâm đến vấn đề này. Ngoài ra, giá gạo trên thị trường quốc tế thấp hơn giá trong nước, nguyên 

nhân được cho là do chi phí sản xuất gạo trong nước cao hơn các nước khác. Vì vậy, chính phủ nên 
trợ cấp cho nông dân. Nếu không, lợi ích của nông dân và người tiêu dùng địa phương sẽ không 

được bảo vệ. 

 

Indonesia:  Theo Bloomberg, dự trữ gạo của Cơ quan hậu cần của Indonesia (Bulog) ước 

tính ở mức 1,04 triệu tấn vào cuối năm 2022. Tính đến ngày 27/8, Bulog đã nắm giữ 1,16 
triệu tấn gạo và thu mua khoảng 900.000 tấn gạo từ nông dân địa phương. Ngoài ra, cơ quan này 

đang có kế hoạch mua 1,25 triệu tấn gạo từ nông dân địa phương và không muốn nhập khẩu gạo 
vào năm 2022. 

 

Nepal: Theo báo cáo của My Republica, trích dẫn tài liệu “Tình hình kinh tế vĩ mô và tài 

chính hiện tại của Nepal” do Ngân hàng Rastra Nepal (NRB) phát hành cho biết, quốc gia 

này đã nhập khẩu gạo trị giá 50,48 tỷ Rs (khoảng 423,7 triệu USD) trong năm tài chính 2020-2021, 
tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.  

Thực tế, các nhà sản xuất gạo Nepal đang phải đối mặt với những thách thức như vụ mùa bị trì 

hoãn, thiếu phân bón và hạt giống giả cũng như dịch sâu bọ. Những thách thức này đã dẫn đến 
việc giảm diện tích thu hoạch lúa trong thập kỷ qua. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 
1/9/2020 đến ngày 22/08/2021 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2020 – 31/8/2021), EU và 

Anh đã nhập khẩu tổng cộng 1,151 triệu tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng 
cộng là 194.554 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 956.762 tấn), giảm khoảng 29% so với 

1,622 triệu tấn của cùng kỳ niên vụ 2019/2020. 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng 8, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 97,9 điểm, giảm 3,3% so với tháng trước và thấp 
nhất kể từ tháng 5 năm 2017. Trong đó, gạo nếp giảm mạnh xuống 76,5 điểm.  
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Theo Reuters, vào cuối tháng 8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Thái La ở mức 390 - 400 USD/tấn, 
không thay đổi nhiều so với mức 390 - 403 USD/tấn cách đây một tuần. 

Một số nguồn tin từ Thái Lan cho biết giá gạo giảm thấp đã thu hút khách hàng truyền thống ở 

Trung Đông hỏi mua. Tuy nhiên, việc khan hiếm tàu chở gạo khi có rất ít tàu cập cảng Thái Lan vẫn 
là một thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng 

của nước này. 

“Với những mức giá hiện nay, người mua muốn mua nhưng không có tàu vận chuyển”, Reuters dẫn 

lời một nhà xuất khẩu ở Bangkok cho hay. 

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng trong tuần cuối tháng 8, theo đó loại đồ 5% tấm tăng lên 358- 
363/tấn, từ mức 355 - 360 USD/tấn cách đây trước một tuần do nhu cầu tăng nhẹ và rupee mạnh 

lên. 

Giá gạo Việt Nam vững ở mức 385 USD/tấn trong bối cảnh nhiều tỉnh thành ở ĐBSCL tiếp tục giãn 
cách xã hội để chống COVID-19, khiến cho hoạt động giao hàng của các nhà xuất khẩu buộc phải 

trì hoãn lại. 

"Giao dịch vẫn chậm do nhu cầu yếu và khó khăn trong khâu chuyên chở do những quy định ngăn 

chặn sự lây lan của dịch COVID-19”, Reuters dẫn lời một thương gia ở TP HCM cho biết.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 8/2021 (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 15/8, cả nước gieo cấy được 1.409,1 nghìn ha 

lúa mùa, bằng 98% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.037,3 nghìn ha, 
bằng 99,4%; các địa phương phía Nam đạt 371,8 nghìn ha, bằng 94,4%. 

 

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 8. 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 15.389 ha (tăng 6.001 ha so với kỳ trước, giảm 18.606 ha so 
với cùng kỳ năm trước), phòng trừ 4.952 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 68.926 ha (tăng 38.728 ha so với kỳ trước, tăng 36.341 ha 
so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 33.513 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.414 ha (tăng 207 ha so với kỳ trước, giảm 1.167 ha 
so với cùng kỳ năm trước), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.068 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 21.071 ha (giảm 5.558 ha so với kỳ trước, giảm 7.255 ha 
so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 13.553 ha. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 8, cả nước xuất khẩu 440 
nghìn tấn gạo, đem về 210 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo đạt 3,93 triệu tấn, 

với kim ngạch 2,1 tỷ USD. 

Xét về thị trường xuất khẩu 8 tháng qua, 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; Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, chiếm 18%; Bờ Biển Ngà đứng thứ 3, chiếm trên 7%. 
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Đáng lưu ý, xuất khẩu gạo sang Malaysia giảm rất mạnh, giảm 59,7% về lượng, giảm 50,5% về kim 
ngạch, khiến thị trường này chỉ chiếm gần 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nước ta. 

  

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1: Các thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021 (Nguồn: Bộ NN&PTNT). 
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3. Diễn biến giá 

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 8 tiếp tục xu 

hướng giảm từ tháng trước đó, là bởi nhu cầu từ khách hàng nước ngoài chậm, cước phí vận 
chuyển cao, dịch COVID-19 tái bùng phát. Ngoài ra, việc giá gạo Thái Lan và Ấn Độ giảm cũng tác 

động đẩy giá gạo Việt Nam giảm theo. 

Cụ thể, từ giữa tháng 8/2021 trở đi, giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam chỉ còn 385 
USD/tấn, thấp nhất từ giữa năm 2019 đến nay. Tình trạng này không chỉ diễn ra với gạo Việt Nam, 

mà cả với xuất khẩu gạo của các nước khác, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan. 

Trong khi đó tại thị trường trong nước, giá lúa thu mua tại một số tỉnh khu vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động mua bán, sản xuất bị 
ngưng trệ hàng loạt.  

Giá lúa IR 50404 tại ĐBSCL bình quân tháng 8/2021 là 4.400 đồng/kg, giảm 650 đồng/kg so với 

tháng trước; giá lúa OM 5451 bình quân là 4.900 đồng/kg, giảm 600 đồng so với tháng trươc. 

Như vậy, trong tháng 7 và 8/2021 thị trường lúa gạo diễn biến giảm, với mức giảm trung bình      

500–600 đồng/kg đối với lúa thường, 300–400 đồng/kg đối với lúa chất lượng cao. 

Mặc dù có sự hỗ trợ về chính sách ngân hàng giúp các doanh nghiệp thu mua, song giá lúa vẫn 
giảm do nguồn cung dồi dào, chất lượng lúa gạo không cao khiến thương lái ép giá và tốc độ thu 

mua tạm trữ còn chậm. 
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PHẦN III: 

Vào cuối tháng 8, FAO dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2021 giảm 400.000 tấn so với mức dự 

báo hồi tháng trước xuống còn 519 triệu tấn (xay xát), vẫn tăng 0,9% (4,8 triệu tấn) so với năm 
2020 và là mức cao nhất từ trước đến nay. 

Sản lượng gạo giảm chủ yếu do việc giảm mạnh diện tích ở Nhật Bản và Mỹ vì lợi nhuận của nhà 
sản xuất giảm, cũng như tình trạng thiếu nước tưới ở Iran, tuy nhiên, sản lượng gạo tại Việt Nam 

tăng, với năng suất đạt kỷ lục. 

Tiêu thụ gạo thế giới niên vụ 2021-2022 được dự báo ở mức 520,5 triệu tấn, tăng 1,5% (7,7 triệu 
tấn) so với niên vụ 2020-2021 và chỉ thay đổi nhẹ so với dự báo của tháng 7. Trong đó, tiêu thụ 

gạo giảm ở Nhật Bản, Iran và Việt Nam, tuy nhiên việc sử dụng gạo làm thức ăn chăn nuôi và 
trong công nghiệp tăng (chủ yếu ở Việt Nam). 
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Dự trữ gạo ước tăng do các nước nhập khẩu gạo truyền thống (đặc biệt là Philippines và Nhật Bản) 
đã bù đắp cho việc giảm dự trữ ở các nước xuất khẩu như Thái Lan. Do đó, dự báo dự trữ gạo toàn 

cầu vào cuối niên vụ 2021-2022 vẫn đạt mức cao kỷ lục 185,1 triệu tấn. 

Theo FAO, nhập khẩu gạo của các quốc gia cận Đông châu Á, châu Âu, Trung Mỹ và vùng Caribe 
giảm đã khiến xuất nhập khẩu gạo thế giới trong năm 2021 (từ tháng 1 đến tháng 12) giảm 

600.000 tấn so với mức dự báo hồi tháng 7, xuống còn 47,6 triệu tấn, nhưng vẫn tăng 4,4% so với 
năm 2020, dự kiến các nước vùng Viễn Đông và Tây Phi sẽ tăng nhập khẩu gạo. 

Về tình hình lương thực toàn cầu, FAO đã hạ dự báo sản lượng ngũ cốc năm 2021 giảm 29,3 triệu 

tấn so với mức dự báo trong tháng 7, xuống mức 2.788 triệu tấn. Mặc dù hạ dự báo so với tháng 

trước, nhưng sản lượng ngũ cốc toàn cầu vẫn sẽ tăng 0,7% (18,7 triệu tấn) so với năm 2020. 

Trong số các loại ngũ cốc chính, sản lượng lúa mì thế giới năm 2021 được dự báo giảm mạnh nhất, 
giảm 15,2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 7 xuống 769,5 triệu tấn, giảm 0,7% (5,7 triệu tấn) so với 

năm trước. Nguyên nhân chính là hạn hán kéo dài. 

FAO dự báo sản lượng ngũ cốc thô toàn cầu năm 2021 đạt mức 1.499 triệu tấn, giảm 13,7 triệu tấn, 
nhưng ngược lại lúa mì tăng 1,3% (19,5 triệu tấn). Khoảng một nửa mức giảm trong dự báo của 

tháng 8 là giảm sản lượng ngô ở Brazil và Mỹ do thiếu mưa kéo dài. 

Sản lượng ngũ cốc của Brazil cũng dự báo giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên sản lượng ở 

Mỹ vẫn được dự báo sẽ tăng. Dự báo sản lượng ngô của Argentina, EU và Ukraine tăng nhẹ vì thời 
tiết thuận lợi làm tăng năng suất, diện tích ngô ở Argentina dự kiến tăng. 

Dự báo sản lượng lúa mạch toàn cầu năm 2021 cũng giảm 6 triệu tấn do năng suất giảm ở Mỹ và 

Canada.  

FAO cũng ước tính tiêu thụ ngũ cốc thế giới niên vụ 2021-2022 đạt khoảng 809 triệu tấn, giảm 1,7 

triệu tấn so với dự báo hồi tháng 7 nhưng vẫn tăng 1,4% (40,1 triệu tấn) so với mức niên vụ 2020-
2021 và đánh dấu mức cao kỷ lục mới.  

Trong đó, tiêu thụ lúa mì ước giảm giảm 2,2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 7, xuống mức 777 

triệu tấn, nhưng vẫn tăng 2,4% (18,5 triệu tấn) so với năm 2020-2021.  

Dự trữ ngũ cốc thế giới vào cuối niên vụ 2022 được dự báo giảm 27 triệu tấn so với dự báo hồi 

tháng 7 xuống 809 triệu tấn và giảm nhẹ 0,9% (7 triệu tấn) so với đầu vụ. Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ ngũ 
cốc trên thế giới trong niên vụ 2021-2022 là 28,1%, giảm so với mức 29% của niên vụ 2020-2021, 

nhưng vẫn cho thấy nguồn cung tương đối dồi dào.  

Sau khi giảm 12,8 triệu tấn trong tháng 8, dự trữ lúa mì thế giới được dự báo sẽ giảm 2% (5,8 triệu 
tấn) so với đầu mùa vụ, xuống còn 284 triệu tấn, giảm chủ yếu tập trung ở các nước xuất khẩu lớn 

như Canada, Mỹ, Liên bang Nga và Kazakhstan. Với mức giảm này, dự trữ lúa mì ở Mỹ sẽ đạt mức 
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thấp nhất trong 8 năm qua, trong khi ở Canada được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 
hơn 40 năm qua.  

Dự báo dự trữ ngũ cốc thô thế giới trong tháng 8 cũng giảm 14,3 triệu tấn xuống 339 triệu tấn, giảm 

0,6% (2 triệu tấn) so với đầu niên vụ, dự trữ ngô toàn cầu dự báo giảm 10,1 triệu tấn, chủ yếu ở Mỹ 
và Brazil do sản lượng giảm và xuất khẩu của Ukraine dự kiến tăng.  

Xuất nhập khẩu ngũ cốc thế giới năm 2021-2022 được FAO ước đạt 466 triệu tấn, giảm 6,2 triệu 

tấn so với dự báo hồi tháng 7 và giảm 1,3% (6,2 triệu tấn) so với mức kỷ lục năm 2020-2021, trong 
đó xuất nhập khẩu lúa mì và ngũ cốc thô dự báo giảm và xuất nhập khẩu gạo dự báo tăng. 
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PHẦN IV: 

Trong 8 tháng qua, gạo là mặt hàng ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất trong nhóm ngành hàng nông 
lâm thủy sản khi giảm tới 14,8% về lượng và giảm 6,8% về trị giá so với cùng kỳ. Doanh nghiệp 

không dám ký hợp đồng với đối tác nước ngoài vì lo không giao được hàng... 

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, Phó chủ tịch VFA, cho biết doanh nghiệp không 

dám ký hợp đồng với đối tác nước ngoài vì lo không giao được hàng.  

"Giá cước vận tải đã lên rất cao, đặc biệt là khu vực châu Phi, trong khi tàu hàng vào cảng lâu, 
nhưng không thể đưa hàng lên tàu được. Điều này, khiến việc giải phóng lượng hàng trong kho của 

doanh nghiệp rất khó khăn", ông Nam nêu thực tế. 

Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, phản ánh 

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… khiến khả năng giao hàng doanh nghiệp hạn chế. 

Công ty Trung An cũng không ngoại lệ. Theo dự kiến, sau ngày 16/8 công ty sẽ nối lại các đơn 

hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc, song do các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục giãn cách đến hết giữa 
tháng 9 đã khiến công ty thay đổi kế hoạch, đồng thời phải gửi thư xin lỗi đối tác và xin giao các 

đơn hàng của tháng 8 sang tháng 9, còn tháng 9 sẽ kéo dài đến tháng 10, với tổng số lượng gạo 
cần giao lên đến hơn 22.000 tấn.  

Đồng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Cty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) lo lắng, hiện 
hàng tồn kho của công ty còn nhiều nên chưa dám ký các hợp đồng mới với đối tác. Trong khi hàng 

loạt chi phí mới phát sinh do dịch bệnh, đặc biệt là chi phí vận chuyển ở mức quá cao, giá gạo xuất 
khẩu thấp đang ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty. 

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

 

CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Tập đoàn Lộc Trời cho biết công ty tuân thủ chặt chẽ các 
tiêu chuẩn từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến,… và đồng thời yêu cầu các nhà 

cung cấp, đối tác không sử dụng ETO trong quá trình sản xuất. 
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Ethylene Oxide (ETO hoặc EO) là hợp chất hữu cơ không màu, dạng khí, có độc tính, hoạt tính cao 
và dễ cháy. ETO được phép sử dụng ở nhiều quốc gia để kiểm soát côn trùng trong một số sản 

phẩm nông sản, khử khuẩn các nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (đặc biệt cho gia vị và các loại 
thảo mộc như ớt bột, tiêu và quế...). 

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với thực phẩm, hợp chất ETO dễ dàng tạo thành các chất chuyển hoá. Dù 

chưa có kết luận chính thức về về đặc điểm gây ung thư, nhưng các chất chuyển hoá vẫn cho thấy 
khả năng gây độc ở gen qua nhiều thí nghiệm. 

Ở châu Âu, ETO là một sản phẩm bị cấm. ETO được phân loại trong nhóm 1B tương ứng về khả 

năng gây ung thư gây đột biến và độc tính sinh sản, và ở loại 3 về độc tính cấp tính, theo quy định 

của Hội đồng châu Âu. 

Là doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường châu Âu, 
Tập đoàn Lộc Trời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến... Đồng 

thời, yêu cầu các nhà cung cấp, đối tác không sử dụng ETO trong quá trình sản xuất. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: NSC): Kể từ 

ngày 1/9/2021, chứng khoán của công ty sẽ được Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam (VSD) chuyển từ thị trường niêm yết HNX sang quản lý thị trường niêm yết 

HOSE trên hệ thống của VSD. 

 

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Trong quý III, doanh thu của công ty 

ước đạt 500 tỷ giảm 8% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận đạt 40 tỷ tăng 66% so với cùng 
kỳ và tăng gấp đôi so với quý II. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận lại tăng 

mạnh bởi vì công ty đã chuyển chiến lược tập trung xuất khẩu dòng gạo sạch cao cấp có giá xuất 
khẩu cao hơn.  

Ngoài ra, nhờ khai thác canh tác toàn bộ diện tích cánh đồng mẫu Kiên Giang theo quy trình mới, 

cải tiến kỹ thuật làm đất, tưới tiêu, phun, sạ… giúp tiết giảm chi phí đầu vào và tăng năng suất lúa 
thu hoạch. 

Trong thời gian tới, công ty sẽ tham gia đấu thầu nhiều gói thầu xuất khẩu có giá trị lớn sang thị 
trường Châu Á như: Hàn Quốc, Malaysia, Philippines… riêng thị trường Châu Âu từ tháng 6/2021 

Công ty đã mở Văn phòng đại diện tại Hamburg (Đức) để các khách hàng thuộc Liên minh Châu Âu 
tiếp cận sản phẩm của công ty được thuận tiện hơn. Thực tế qua hai tháng lượng khách hàng ở 

Châu Âu đến mua sản phẩm của công ty tăng khá nhiều.
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PHẦN V: 

Sri Lanka: Vào cuối tháng 8, Tổng thống Sri Lanka đã ban hành các quy định khẩn cấp 

nhằm kiểm soát giá các mặt hàng lương thực thiết yếu bao gồm gạo. 

Các quy định bao gồm gia tăng quyền hạn cho các quan chức trong việc thu giữ kho lương thực do 

các thương nhân nắm giữ cũng như bắt các thương nhân tích trữ gây tăng giá. Các quy định cũng 
cho phép chính phủ ấn định mức giá có kiểm soát. 

Các quy định được đưa ra trong bối cảnh thiếu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, bao gồm cả gạo. 

 

Ghana: Trong buổi họp báo vào đầu tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm 
Ghana cho biết, quốc gia này sẽ tự cung tự cấp gạo và sẽ ngừng nhập khẩu ngô vào     

năm 2024. 

Theo ông, để đạt được mục tiêu nói trên, chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp tiến bộ thông qua 
chương trình trồng trọt để đổi lấy lương thực và việc làm (PFJ). Ông dẫn chứng thêm số liệu để 

chứng minh hiệu quả mà chương trình PFJ mang lại.  

Cụ thể, trong năm 2017 khi PFJ được khởi xướng, Ghana đã nhập khoảng 1.082.224 tấn gạo và 

lượng nhập khẩu này đã giảm xuống còn 708.018 tấn trong năm 2021 do lượng nông dân trồng lúa 
tăng trên cả nước và chính phủ đã nhập thêm máy xay xát để trải khắp cả nước. Ông cho rằng nếu 

không bị ảnh hưởng bởi hạn hán thì câu chuyện có thể sẽ khác hơn. 

Các kho dự trữ đã được tăng từ 31 kho trong năm 2017 lên 80 kho trong năm 2021 để dự trữ thực 
phẩm ngày càng tăng. Bên cạnh đó, lượng phân bón cung cấp cho nông dân thông qua PFJ đã 

tăng từ 134.000 năm 2016 lên 423.473 vào năm 2019 trong khi hạt giống cải tiến cũng tăng từ 
2.750 so với năm 2016 lên 29.000 với mục tiêu dự kiến là 40.000 vào năm 2021 với tất cả hạt giống 

được sản xuất tại địa phương.  

 

Bangladesh: Theo Daily Sun, tính đến ngày 23/8/2021, chính phủ Bangladesh đã cấp 

phép cho 318 thương nhân khu vực tư nhân nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo để bình ổn giá. 
Đồng thời, chính phủ cũng đã phê duyệt 4 thông tư khác nhau từ ngày 17/8 - 23/8/2021. 
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Trước đó, ngày 12/8, Ủy ban Doanh thu Quốc gia (NBR) đã đưa ra thông báo về việc cắt giảm thuế 
nhập khẩu gạo từ mức 62,5% xuống còn 25% để tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu tư nhân như 

một phần trong nỗ lực tăng nguồn cung và ổn định giá cả. 

Mặt khác, theo tờ Dhaka Tribune, Bộ Lương thực đã công bố các điều kiện nhập khẩu gạo. Theo 
các điều kiện, các nhà nhập khẩu nên mở LC trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao dịch. Nếu thương 

nhân không mở LC trong ngày đã định, việc phân bổ sẽ bị hủy bỏ. Các thương nhân cũng cần triển 
khai các hoạt động gạo nhập khẩu trước ngày 25/9/2021. 



 

20 

 

CÂU CHUYỆN GẠO THÁNG 8 THÁNG 8/2021 

PHẦN VI: 

Khó chồng khó vì nghẽn cảng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo bế tắc không 
dám ký hợp đồng 

Bộ Công Thương cho hay ngày 25/8, cảng Tân Cảng Hiệp Phước đã tạm ngừng dịch vụ đóng rút 

gạo tại cảng sà lan do có công nhân mắc COVID-19. Theo dự kiến, sớm nhất đến trung tuần tháng 
9, hoạt động này mới vận hành trở lại. 

Hiện chỉ còn Bến 125 Tân Cảng Cát Lái và cảng Tân Cảng Nhơn Trạch còn hoạt động để phục vụ 
cho việc đóng gạo bằng container. Tuy nhiên, năng lực đóng hàng của hai cảng này đều thấp hơn 

so với thời gian trước gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu mặt hàng gạo, ít nhất là đến hết     
tháng 9. 

Ngay sau khi thông tin "nghẽn" cảng được công bố, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo bày tỏ sự lo 

lắng đối với tiến độ giao hàng các đơn hàng đã ký cũng như khả năng nhận thêm đơn hàng mới 
trong bối cảnh khó khăn chồng chất hiện nay. 

Chia sẻ với người viết, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, Phó chủ tịch Hiệp hội lương 
thực Việt Nam (VFA), cho biết: "Việc Tân cảng Hiệp Phước ngừng hoạt động ảnh hưởng rất nghiêm 

trọng đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.  

Tại Bến 125 Tân Cảng Cát Lái số máy được mở để đóng rút hàng rất ít so với năng lực thực tế, chỉ 
đạt khoảng 25% công suất do thiếu nhân công nên khi Tân Cảng Hiệp Phước bị thắt chặt thì tình 

hình càng khó khăn hơn". 

Cũng theo Phó Chủ tịch VFA, Bến 125 Tân Cảng Cát Lái là cảng đóng gạo chính tại TP HCM nhưng 

hiện tại chỉ hoạt động với công suất khoảng 70 container/ngày. Nếu tính trung bình mỗi container 
khoảng 25 tấn gạo, mỗi ngày sẽ chỉ có khoảng 1.750 tấn gạo được đóng container để xuất khẩu.  

So với nhu cầu xuất gạo của doanh nghiệp, công suất này là quá nhỏ khiến cho lưu lượng đóng 

cũng khó thông ngay lúc này bởi liên quan đến rất nhiều vấn đề cộng sinh trong xuất khẩu gạo. 

“Còn hàng loạt vấn đề liên quan, như logistics từ nhà máy lên cảng, năng lực bốc xếp của công 
nhân tại cảng cũng là vấn đề lớn vì hiện nay đang thực hiện giãn cách xã hội”, ông Nam nói. 
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Chia sẻ cụ thể tình hình của Intimex Group, theo ông Nam, kế hoạch giao hàng tháng 8 này của 

Intimex Group là 90.000 tấn nhưng thực tế chỉ giao được khoảng 60.000 tấn, giảm trên 30% và 
cộng thêm tình hình của Tân Cảng Hiệp Phước thì sang tháng tới sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng 

đã cam kết với khách hàng. 

“Nếu hợp đồng cứ tiếp tục tình trạng chậm trễ thì sẽ là khó khăn lớn và ảnh hưởng đến uy tín của 
doanh nghiệp”, Chủ tịch HĐQT Intimex Group chia sẻ. 

Đây cũng là điều trăn trở lúc này của ông Phan Văn Có, Giám đốc Marketing Công ty TNHH VRICE 

khi cho biết doanh nghiệp không dám ký hợp đồng với đối tác nước ngoài vì lo không giao được 

hàng. 

Theo ông Có, mặc dù Tân Cảng Cát Lái vẫn tiếp nhận đóng hàng gạo, tuy nhiên, không đáp ứng 
được yêu cầu do tình trạng thiếu hụt nhân công.  

Trong khi đó, tại các tỉnh như Cần Thơ đang siết chặt phong tỏa để kiểm soát dịch nên việc giao 

hàng cho xuất khẩu gần như tê liệt, nhất là việc kiểm soát chặt thẻ đi đường làm cho hàng xuất 
khẩu không làm được hồ sơ xuất khẩu. 

"Tâm lý người lao động chưa được tiêm vắc xin đầy đủ đang lo sợ lây nhiễm nên không tuyển được 
nhân sự thời điểm này.  

Trong khi tình hình dịch bệnh phức tạp, doanh nghiệp không có nhân công để triển khai hợp đồng 

nên đã xảy ra tình trạng khách hàng đã chuyển đơn hàng sang các nước khác còn doanh nghiệp 
muốn giữ uy tín cũng không có cách nào", ông Phan Văn Có cho hay. 

Số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết tại Cần Thơ, Cảng Tân Cảng Thốt Nốt 
chưa hoạt động trở lại. Lượng hàng đang bị ùn ứ cục bộ tại cảng này tính đến ngày 26/8 là 6.000 

tấn, tương đương khoảng 300 container chưa đóng hàng. 

Đáng chú ý, đại diện Công ty TNHH VRICE cho rằng hiện tại giá gạo Việt Nam đang ở mức thấp 
nhưng giá cước vận chuyển từ Việt Nam đi lại co nhất khu vực, dẫn đến giá thành hàng hoá của 

Việt Nam không cạnh tranh được với các nước khác. 

 

Xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm đối với doanh nghiệp lúa gạo 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực, gây ách tắc và làm đứt gẫy chuỗi cung 
ứng sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu thóc gạo, mới đây, Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần tháo gỡ khó 

khăn cho ngành lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 
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Chia sẻ tại hội nghị, các đại biểu cho hay do nhiều tỉnh đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16, các doanh nghiệp ngành lúa gạo gặp khó khăn trong việc thu hoạch, lưu thông, sản xuất, chế 
biến và xuất khẩu gạo. 

Cụ thể, các thương lái và phương tiện gặt đập liên hợp ngoài tỉnh bị hạn chế vào địa bàn, trong khi 

vụ lúa Hè Thu đã và đang vào thu hoạch, người dân tạm dừng hoặc không mạnh dạn đầu tư vào 
sản xuất, trồng trọt. Lưu thông hàng hóa của khách hàng gặp rất nhiều khó khăn.  

Bên cạnh đó, các khách hàng là doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” nên 

năng suất hoạt động bị giảm do thiếu hụt nguồn công nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.  

Một số nhà máy của doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do nằm trong vùng dịch. Tình hình 

xuất khẩu gạo rất khó khăn, các doanh nghiệp chỉ xuất khẩu cầm chừng vì không có nhiều đơn 
hàng.  

Chuỗi sản xuất - cung ứng của nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy; hàng hóa tồn kho với số lượng lớn, 

doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng; giảm đơn hàng, giảm sản lượng, trì hoãn, 
phát sinh thêm chi phí phòng chống dịch COVID-19; nhiều trường hợp dừng hoạt động do tình hình 

dịch bệnh… 

Trước những khó khăn trên, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết trong thời gian tới ngành Ngân 

hàng sẽ triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ ngành lúa gạo. 

Cụ thể, ngành ngân hàng sẽ mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để đảm bảo đủ 
nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho người nông dân trong vụ Hè Thu, tới đây là vụ Thu Đông 

nhằm góp phần ổn định giá thóc gạo, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất cho vay ngắn hạn nội tệ đối với lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn, trong đó có ngành lúa gạo; tiết giảm mọi chi phí hoạt động không cần 
thiết để dành nguồn lực giảm lãi suất vay; thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất cho vay lên 

tới 1%/năm trong các tháng cuối năm. 

Các ngân hàng chủ động linh hoạt áp dụng các hình thức bảo đảm tiền vay, xem xét cho vay không 
có tài sản bảo đảm trên cơ sở quản lý dòng tiền. 

Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của thương nhân kinh 
doanh, đầu tư, chế biến thóc, gạo, người sản xuất lúa với thời hạn và lãi suất hợp lý; tiếp tục cải tiến 

quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín 
dụng để tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng. 

Ngoài ra, chủ động tiếp cận các doanh nghiệp, thương nhân lúa gạo và thỏa thuận các nội dung 

liên quan theo nguyên tắc tín dụng thương mại, phù hợp quy định pháp luật về cấp tín dụng; phối 
hợp thực hiện các chương trình truyền thông để người dân, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các 

chính sách, sản phẩm tín dụng ngân hàng... 
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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 8/2021” 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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