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TÓM TẮT THÁNG 1/2022 

 

 

Trong tháng 1/2022, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo 

toàn cầu đều tăng so với năm trước. 

ưng  
Báo cáo tháng của USDA, sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 được dự báo 
đạt kỷ lục 509,9 triệu tấn (xay xát), giảm 0,9 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng tăng 

hơn 2,6 triệu tấn so với niên vụ 2020-2021. 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 101,4 điểm trong tháng 1, tăng 3,1% so với tháng trước 

nhưng vẫn giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài tháng 1/2022 tăng 3,2% về lượng nhưng giảm 2,8% 
về kim ngạch và giảm 5,8% về giá so với tháng 12/2021. 

USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm 2022 đạt 49,5 triệu tấn (xay xát), tăng 

gần 0,7 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng giảm 2% so với mức kỷ lục của năm trước. 
Phần lớn sự suy giảm trong thương mại toàn cầu so với năm trước là do Bangladesh và Việt 

Nam giảm nhập khẩu gạo Ấn Độ. 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định, lượng xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 

2022 vẫn đảm bảo trên 6 triệu tấn, ước tính sẽ ở mức 6,3 triệu tấn. 

Năm 2021, hầu hết doanh nghiệp ngành gạo có kết quả kinh doanh khả quan, có doanh 

nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. 
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PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 1 năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn 

cầu đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 1 ước khoảng 

42,5 triệu tấn, tăng 0,53% so với năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính 
sản xuất gạo toàn cầu tháng đạt 42,62 triệu tấn, tăng 0,73% so với năm 2020. 

 

Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới trong tháng 1 khoảng 

41,3 triệu tấn, tăng 0,66% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43,3 triệu tấn trong tháng 1 và tăng 
1,78% so với 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo trong tháng ở mức 42,4 triệu tấn, 

tăng 0,45%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan: Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), trong năm 2021, Thái 
Lan xuất khẩu được 6,11 triệu tấn gạo, tăng 6,68% so với mức 5,73 triệu tấn của năm 

2020. Tổng giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2021 đạt 108 tỷ baht (khoảng 3,25 tỷ USD), 
giảm 7,14% so với năm trước đó. 

Khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 bao gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9%), 1,4 triệu tấn 
gạo Thai hom mali (giảm 1,7%), 1,4 triệu tấn gạo đồ (tăng 1,6%), 550.574 tấn gạo thơm (giảm 4,1%) 

) và 310.878 tấn gạo nếp (tăng 12,4%). 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan đã giảm trong ba năm liên tiếp sau khi đạt mức cao kỷ lục 11,6 triệu 
tấn vào năm 2017. Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận lượng xuất khẩu gạo thấp nhất trong hai 

thập niên là 5,7 triệu tấn vào năm 2020 và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu sau 
khi bị Việt Nam vượt qua. 

Chủ tịch TREA Charoen Laothammatas nhận định nhu cầu đối với gạo Thái Lan sẽ cao hơn nhờ sự 
phục hồi kinh tế toàn cầu, trong khi tỷ giá hối đoái thuận lợi sẽ giúp gạo Thái có tính cạnh tranh. 

Đối với niên vụ 2021-2022, TREA dự kiến sản lượng thóc sẽ tăng lên 30-32 triệu tấn (tương đương 

20 triệu tấn gạo), tăng so với sản lượng 27-28 triệu tấn thóc (tương đương 17 triệu tấn gạo) trong 
niên vụ 2020-2021. 

Ông Charoen cho rằng hạn hán trên diện rộng như hai năm trước đây khó có thể xảy ra trong năm 
nay. Với nguồn cung cấp nước dồi dào, ông Charoen dự báo sản lượng lúa vụ hai cũng dự kiến sẽ 

tăng. 

Theo ông Charoen, tình trạng thiếu container và thiếu mặt bằng vận chuyển khiến giá cước tương 
đối cao hơn dự kiến vẫn là những yếu tố rủi ro chính đối với xuất khẩu gạo của Thái Lan. 

TREA dự kiến xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 1/2022 sẽ đạt 700.000 tấn, giảm nhẹ so với 
khối lượng 729.138 tấn với trị giá 12,5 tỷ baht trong tháng 12/2021. Hiệp hội này cho rằng các lô 

hàng gạo trắng và gạo đồ xuất đi trong tháng 12/2021 giảm so với tháng trước đó do các nước 
nhập khẩu đã nhập nhiều gạo và có đủ dự trữ. 

 

Campuchia: Vào cuối tháng 1, Liên đoàn gạo Campuchia cho biết nước này đặt mục tiêu 

thúc đẩy xuất khẩu gạo lên 800.000 tấn trong năm nay, tăng khoảng 30% so với năm 

ngoái. 

Theo cơ quan này, 2022 là năm phục hồi của ngành lúa gạo sau khi xuất khẩu gạo giảm 10,68% 
xuống 617.069 tấn vào năm ngoái. 
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"Chúng tôi đã nhất trí về dự thảo kế hoạch hành động, với mục tiêu 2022 là năm phục hồi tăng 
trưởng và thúc đẩy xuất khẩu sau khi sụt giảm gần 11% vào năm 2021 do cuộc khủng hoảng 

COVID-19, bằng cách đặt mục tiêu xuất khẩu mới là 750.000 - 800.000 tấn trong năm 2022", Liên 
đoàn gạo Campuchia (CRF) cho biết trong một tuyên bố. 

CRF thúc đẩy quảng bá rộng rãi hơn sản xuất lúa gạo và giống lúa thuần của Campuchia, vốn đang 

nhận được nhiều nhu cầu trên thị trường quốc tế.  

Với mục tiêu mới, ngành lúa gạo Campuchia cần ưu tiên thúc đẩy phát triển các giống lúa đáp ứng 
nhu cầu xuất khẩu, khả năng chống chịu và biến đổi khí hậu và thúc đẩy sản xuất giống lúa thuần 

cho cộng đồng nông dân sử dụng.   

Đồng thời khuyến khích xuất khẩu nhiều hơn thông qua thúc đẩy thương hiệu gạo đã được đăng ký, 

gồm cả Angkor Jasmine và một số thương hiệu gạo thơm và gạo nếp được đăng ký trong thời gian 
tới, cơ quan này cho biết.  

Theo phó chủ tịch CRF Chan Sokheng, CRF hy vọng thị trường Trung Quốc và Liên minh châu Âu 

(EU) sẽ mở rộng đối với xuất khẩu gạo của Campuchia, điều này sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 
gạo. 

Về mục tiêu, CRF đã kiểm tra cả các thị trường tiêu thụ tiềm năng của gạo Campuchia, cũng như 
từng thị trường đang phát triển và mục tiêu xuất khẩu gạo 750.000 - 800.000 tấn dự kiến sẽ được 

thông qua.  

"Thị trường EU từng nhập khẩu 380.000 - 400.000 tấn, trong khi thị trường Trung Quốc nhập khẩu 
hơn 300.000 tấn mỗi năm, và với các thị trường khác, lượng gạo xuất khẩu sẽ lớn hơn trước đây," 

ông Sokheng cho hay.  

Campuchia đã xuất khẩu 617.069 tấn gạo xay vào năm ngoái, thu về hơn 527 triệu USD. Bản cập 

nhật được Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) Campuchia chia sẻ gần đây cho thấy 
tổng xuất khẩu gạo xay xát giảm 10,68% so với năm 2020. 

Cuối năm ngoái, Campuchia đã đạt được hạn ngạch xuất khẩu gạo mới sang Trung Quốc là 

400.000 tấn. Ngoài ra biện pháp tự vệ của EU đối với gạo trắng Campuchia sẽ kết thúc trong tháng 
này, theo Khmertimes. 

 

Ấn Độ: Theo Reuters, gần 1/3 xuất khẩu gạo trong tháng 1/2022 của Ấn Độ đang tắc 
nghẽn do thiếu các tàu vận chuyển bằng đường sắt và phần lớn các nhà giao dịch đều đã 

ngừng ký hợp đồng xuất khẩu trong tháng 2 để tránh bị gánh phí phạt giao hàng muộn, theo các 
nhà chức trách cho biết.  
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Suy giảm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, tạo thuận lợi cho các nước 
xuất khẩu khác như Thái Lan, Myanmar và Việt Nam tăng xuất khẩu với giá cao hơn. Giảm xuất 

khẩu cũng có thể buộc chính phủ Ấn Độ phải tăng thu mua từ nông dân. 

Các lô hàng lên tới hơn 500.000 tấn gạo non-basmati cần được vận chuyển tại các cảng của bờ 
đông Ấn Độ từ bang miền trung Chhattisgarh đã bị tắc lại do thiếu tàu chở hàng bằng đường sắt.  

Đây là một phần trong khoảng 1,5 triệu tấn gạo mà Ấn Độ dự kiến xuất khẩu trong tháng này. “Các 

tàu chở hàng không thể vận chuyển từ các trung tâm sản xuất tới cảng do khan hiếm tàu”, theo ông 
Nitin Gupta, phó chủ tịch mảng kinh doanh gạo của hãng giao dịch hàng hóa nông sản Olam Ấn 

Độ. “Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng tàu nên không có ai chào bán các lô hàng mới”. Các nhà chức 

trách đường sắt đang chuyển các toa tàu sang vận chuyển phân bón và phục vụ cho các nhà máy 
nhiệt điện để đảm bảo đủ nguồn cung điện cho mùa đông năm nay sau khi các nhà máy nhiệt điệt 

cạn kiệt than vài tháng trước. 

Trì hoãn xuất khẩu từ Ấn Độ đang gây thiệt hại lớn cho các nhà xuất khẩu gạo do cước tàu tăng tới 
30.000 USD/ngày và một số nhà xuất khẩu phải trả phí phạt giao hàng trễ lên tới 500.000 USD nên 

toàn bộ lợi nhuận bị thổi bay, theo ông Himanshu Agarwal, giám đốc điều hành Satyam Balajee, 
nhà xuất khẩu gạo lớn nhất Ấn Độ.  

Các nhà giao dịch bắt đầu tăng giá chào bán gạo xuất khẩu để trang trải các chi phí phạt ngày 
càng cao và giá gạo đồ Ấn Độ 5% tấm đã tăng lên 380 USD/tấn – mức cao nhất trong vòng 6 

tháng. Giá tăng và giao hàng chậm đang khiến nhiều người mua chuyển sang các nhà cung cấp đối 
thủ như Thái Lan và Myanmar, theo ông B.V. Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo 

Ấn Độ cho hay. 

Được biết, Chính phủ Ấn Độ dự kiến xuất khẩu gạo trong năm thị trường 2021-2022 (tháng 4/2021 
– tháng 10/2022) sẽ vượt con số kỷ lục 17,72 triệu tấn của năm 2020-2021. Trong 7 tháng đầu 

năm thị trường 2021-2022, nguồn cung này đã xuất khẩu 11,79 triệu tấn gạo các loại, tăng 32% so 
với cùng kỳ năm 2020/21. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung quan trọng trên thị trường thương mại gạo 

thế giới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại nhiều quốc gia giữa bối cảnh các nước tăng 
cường khối lượng lúa gạo dự trữ nhằm đối phó với nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh 

COVID-19 gây ra. 

 

Myanmar: Theo dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo của 

Myanmar trong tháng 12/2021 sẽ rất lạc quan nhờ nhu cầu từ châu Phi, Trung Quốc và 
châu Âu hỗ trợ. 
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b. Nhập khẩu 

Trung Quốc: Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, nhu cầu nhập khẩu gạo vào Trung 

Quốc năm 2021 cao nhất trong vòng vài năm gần đây và dự kiến tiếp tục cao trong năm 
2022, nhất là đối với gạo tấm.  

Cơ cấu thị trường cung cấp gạo cho Trung Quốc có sự chuyển dịch mạnh mẽ, từ các nước láng 

giềng sang những nước xa hơn về mặt địa lý, như Ấn Độ, vì nhiều lý do khác nhau. Tỷ lệ gạo tấm 
nhập khẩu vào Trung Quốc năm 2021 lên tới 52%, tăng mạnh so với khoảng 30% của năm 2020. 

 

Sri Lanka: Thông tin từ Chính phủ Sri Lanka cho biết nước này đã phê duyệt kế hoạch 
nhập khẩu 300.000 tấn gạo để tăng nguồn cung do dự báo sản lượng lúa năm nay sẽ 

thấp vì sử dụng phân bón hữu cơ. 

Bộ trưởng Bộ Thương mại nước này đã đồng ý cho phép nhập khẩu 200.000 tấn gạo loại Nadu 

(gạo đồ) và 100.000 tấn gạo hạt ngắn GR11. Gạo GR11 được sử dụng thay thế gạo Samba, thông 
báo từ Bộ này cho biết. 

Trước đó, nội các Sri Lanka đã phê duyệt kế hoạchc nhập khẩu 100.000 tấn gạo. 

Thông tin trên cũng cho biết gạo nhập khẩu sẽ đến từ Ấn Độ và khoảng 30.000 tấn từ Myanmar. 

 

Mali: Sản lượng gạo của Mali trong năm 2021-2022 dự báo sẽ giảm 15% trong năm 
2021/22 xuống còn 1,7 triệu tấn (quy xay xát), theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

(USDA). 

Sản lượng của nước này sụt giảm là do diện tích thu hoạch bị thu hẹp cũng như năng suất giảm vì 

thời tiết bất lợi và bất ổn chính trị làm hạn chế khả năng đầu tư cho nông nghiệp ở những khu vực 
trồng trọt chủ chốt của nước này. 

Trong năm 2021-2022 (tháng 10-9), Mali được dự báo sẽ tăng nhập khẩu gạo thêm 80% lên 

550.000 tấn để bổ sung vào nguồn cung trong nước – rất khan hiếm. 

Trong lịch sử, Mali nhập khẩu từ 250.000-300.000 tấn gạo mỗi năm từ một số nhà cung cấp bao 

gồm Ấn Độ, Thái Lan, Brazil và đôi khi là Mỹ. Mali cũng nhập khẩu gạo từ các nước láng giềng bao 
gồm Bờ Biển Ngà, và gần đây là Senegal – nước lần đầu tiên trong những năm gần đây xuất khẩu 

một lượng gạo đáng kể sang Mali (hơn 60.000 tấn vào năm 2021). 

Mặc dù nhập khẩu cao tăng, nhưng nguồn cung trong nước giảm và giá tăng nên tiêu thụ gạo ở 
Mali nhìn chung sẽ tiếp tục giảm. 
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Châu Phi: Tờ daijiworld cho biết, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc đã tăng cường 
xuất khẩu gạo sang Châu Phi, sau khi vượt qua Ấn Độ trở thành nhà cung cấp chính ở một số thị 

trường Bắc phi. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không thể duy trì lượng gạo xuất khẩu do lũ lụt lớn ở nước 
này làm giảm sản lượng. 

Mặc dù việc gạo giá rẻ của Trung Quốc được nhập khẩu vào Châu Phi đã gây ra một số khó khăn 

cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ, song báo chí quốc tế đưa tin, trên thực tế, động thái đó là nhằm giải 
phóng lượng gạo cũ trong kho dự trữ. Theo đó, cơ quan quốc doanh Trung Quốc, COFCO, đã ráo 

riết tìm kiếm các thị trường mới ở Châu Phi để “thanh lý các kho dự trữ gạo cũ, ước tính khoảng 3-4 
triệu tấn”. 

Kể từ năm 2020, xuất khẩu gạo của Trung Quốc hầu như không thay đổi trong khi nhập khẩu gạo 
vào nước này tăng mạnh. Điều đó đã giúp các nhà xuất khẩu Ấn Độ lấy lại vị thế đã mất. 

"Ấn Độ là nhà cung cấp gạo phi-Basmati chủ chốt ở châu Phi, một thị trường vốn nhạy cảm về giá. 

Giá của chúng tôi không chỉ phù hợp với khách hàng châu Phi mà còn phù hợp với các quốc gia 
khác", giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo toàn Ấn, Vinod Kaul, cho biết. Theo ông, 

Guinea, Cote D Ivoire, Somalia là một số trong những quốc gia nhập khẩu gạo chủ yếu từ Ấn Độ. 

Theo Africa Business Pages, châu lục Đen chiếm 20-30% tổng lượng gạo nhập khẩu trên toàn cầu. 

Sự phát triển nhanh chóng của châu Phi trong lĩnh vực kinh doanh thương mại gạo quốc tế chủ yếu 
do các nước châu Phi cận Sahara sử dụng gạo làm lương thực chủ chốt. 

Sự phụ thuộc của châu Phi vào Ấn Độ về nguồn cung cấp gạo thậm chí có thể tăng lên trong những 

năm tới, đặc biệt khi nguồn cung từ các nước xuất khẩu gạo khác như Thái Lan và Việt Nam đã bị 
ảnh hưởng đáng kể. 

Một bài báo đăng trên Business Wire vào tháng 7/2021 cho biết sự bùng phát Covid-19 đã tác 

động nghiêm trọng đến sản xuất và thương mại một só mặt hàng trên toàn cầu, đặc biệt là ở Châu 

Phi. Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng tác động của Covid-19 đã dẫn đến việc tình trạng mất an ninh 
lương thực toàn cầu gia tăng nghiêm trọng và lan rộng, ảnh hưởng đến các hộ gia đình dễ bị tổn 

thương ở hầu hết các quốc gia, với tác động dự kiến sẽ tiếp tục đến năm 2022. 

“Trong những trường hợp như vậy, giá cả đóng vai trò quan trọng và giá gạo Ấn Độ tiếp tục thấp 
hơn các xuất xứ khác”, ông Kaul nói. 

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Châu Phi cho biết nhu cầu gạo ở châu Phi cận Sahara đang 

tăng hơn 6% mỗi năm - nhanh hơn bất kỳ loại lương thực nào khác do sự gia tăng dân số, đô thị 

hóa và những thay đổi về sở thích của người tiêu dùng. 
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3. Diễn biến giá 

 Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 101,4 điểm trong tháng 1, tăng 3,1% so với tháng trước nhưng 

vẫn giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

Giá gạo xuất khẩu trong tháng 1/2022 đã tăng mạnh ở Ấn Độ và Thái Lan chủ yếu do tỷ giá nội tệ 

tăng so với USD, trong khi nhu cầu từ khách hàng nước ngoài không ổn định. Riêng ở Ấn Độ, tình 

trạng thiếu toa tàu chở hàng đẩy cước phí vận chuyển đội lên gấp đôi. Tại Việt Nam, giá gạo gần 
như không thay đổi song khá tốt. 

Trong đó vào tuần cuối tháng 1, theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu thế 

giới, Ấn Độ, báo ở 370 - 376 USD/tấn. Ông Himanshu Agarwal, giám đốc điều hành của nhà xuất 
khẩu hàng đầu Satyam Balajee, cho biết Myanmar và Pakistan đã đưa ra mức giá cạnh tranh hơn. 

Điều này khiến một số nhà nhập khẩu chuyển hướng tới những thị trường này.  

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ít thay đổi ở 408 - 417 USD/tấn vào thứ Năm (3/2), so với mức 408 - 

415 USD/tấn của tuần trước.  

Theo một thương nhân có trụ sở tại Bangkok, thị trường vẫn trầm lắng vì những ngày nghỉ Tết 
Nguyên đán và hầu hết hoạt động kinh doanh vẫn chưa hoạt động trở lại.  

Một số đơn đặt hàng trước năm mới đã được hoàn thành vào tuần trước và một số giao dịch mới 

đã được thực hiện với người mua từ các nước Đông Nam Á như Philippines, Singapore và 
Malaysia, một thương nhân khác cho biết.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 1/2022 (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 15/01/2022, cả nước gieo cấy được 1.909,8 

nghìn ha lúa đông xuân, bằng 104,9% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 
132,1 nghìn ha, bằng 201,5%; các địa phương phía Nam đạt 1.777,7 nghìn ha, bằng 101,3%, riêng 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.436,6 nghìn ha, bằng 100,6%. 

 

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết  

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

vào tuần cuối tháng 1. 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 5.516 ha (tăng 2.260ha so với kỳ trước, tăng 2.042 ha so với 

cùng kỳ năm trước), phòng trừ 1.011 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 3.484 ha (tăng 666 ha so với kỳ trước, giảm 1.738 ha so 

với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 1.994 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.552 ha (giảm 1.304 ha so với kỳ trước, tăng 591 ha 

so với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 1.051 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 3.016 ha (giảm 239 ha so với kỳ trước, tawg 31 ha so với 

cùng kỳ năm trước), diện tích phòng trừ trong kỳ 4.676  ha. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài tháng 1/2022 

tăng 3,2% về lượng nhưng giảm 2,8% về kim ngạch và giảm 5,8% về giá so với tháng 12/2021. So 
với tháng 1/2021 thì tăng mạnh 45,4% về khối lượng, tăng 28,2% về kim ngạch nhưng giảm 11,8% 

về giá, đạt 505.741 tấn, tương đương 246,02 triệu USD, giá trung bình 486,5 USD/tấn. 
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Về thị trường xuất khẩu, Philippines vẫn là thị trường lớn của gạo Việt Nam khi nhập khẩu 234 
nghìn tấn, tương đương 110 triệu USD, tăng 38% về lượng và gần 21% về giá trị so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

Bờ Biển Ngà đã vượt qua thị trường Trung Quốc lên đứng thứ 2 về trị giá, với sản lượng đạt 56.675 

tấn, tương đương 23,38 triệu USD, giá trung bình 391,9 USD/tấn, tăng rất mạnh 424% về lượng, tăng 
252,5% về trị giá so với cùng kỳ. Xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia cũng tăng mạnh 104% về 

lượng và tăng 67,5% về trị giá so với cùng kỳ 2021, đạt 34.925 tấn, tương đương 16,07 triệu USD. 

Ngược lại, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc trong tháng 1/2022 bất ngờ giảm 36% về lượng và 37% 
về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37 nghìn tấn với trị giá gần 19 triệu USD. 

 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trên thị trường thế giới, giá chào bán 

gạo Việt Nam cập nhật đến hôm nay (11/2) duy trì ổn định ở mức 393 USD/tấn đối với gạo 5% tấm, 
373 USD/tấn đối với gạo 25% tấm và 328 USD/tấn đối với gạo 100% tấm. Trong khi đó, gạo 5% tấm 

Biểu đồ 1: Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất trong tháng 1/2022 (Nguồn: Tổng cục Hải quan). 
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của Thái Lan tiếp tục giảm 4 USD/tấn xuống còn 405 USD/tấn, Pakistan giảm 5 USD/tấn xuống còn 
348 USD/tấn. 

Còn theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu trung bình trong tháng đầu 

năm 486,5 USD/tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Đối với giá lúa trong nước, giá ngày 31/1 tiếp tục chững lại đối với tất cả các giống lúa gạo được 
khảo sát. Theo đó, lúa IR 50404 đang thu mua trong khoảng giá 5.300 - 5.500 đồng/kg, lúa IR 

50404 (khô) tiếp tục neo ở mốc 6.000 đồng/kg, Đài Thơm 8 duy trì giao dịch trong khoảng 5.900 - 
6.100 đồng/kg, Nàng Hoa 9 không tăng thêm, giữ nguyên tại mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg, Nàng 

Nhen (khô) giữ giá 12.000 đồng/kg, 

Đối với giống OM, giá thu mua của giống OM 5451 là khoảng 5.300 - 5.500 đồng/kg, lúa OM 380 

giữ nguyên trong khoảng 5.400 - 5.500 đồng/kg còn lúa OM 18 hiện dao động từ 5.900 - 6.000 
đồng/kg. 

Giá các loại nếp tiếp tục giữ nguyên mức giá cũ, nếp ruột tiếp tục có giá 14.000 đồng/kg, nếp Long 

An (khô) đang có giá 6.500 đồng/kg và nếp vỏ (khô) có giá 6.800 đồng/kg. 

Tại chợ An Giang, giá gạo đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, gạo thường đang có giá khoảng 11.500 - 

12.000 đồng/kg, gạo thơm thái hạt dài neo tại mốc 18.000 đồng/kg, gạo nàng Nhen duy trì ở mốc 
20.000 đồng/kg, gạo Hương Lài chững lại với giá 19.000 đồng/kg, gạo Sóc thường đang thu mua 

với giá 14.000 đồng/kg và gạo trắng thông dụng có giá 14.000 đồng/kg. 
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PHẦN III: 

Theo báo cáo tháng 1/2022 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 

2021-2022 được dự báo đạt kỷ lục 509,9 triệu tấn (xay xát), giảm 0,9 triệu tấn so với dự báo trước 
đó nhưng tăng hơn 2,6 triệu tấn so với niên vụ 2020-2021. 

So với niên vụ trước, Australia, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, 
Indonesia, Lào, Nigeria, Paraguay, Senegal, Hàn Quốc, Tanzania và Thái Lan dự kiến sẽ chiếm phần 

lớn sự gia tăng sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2021-2022. Mức tăng nhiều nhất được dự 
báo tại Australia, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. 

Trong đó, sản lượng gạo niên vụ 2021-2022 của Ấn Độ dự báo đạt 125 triệu tấn, tăng 2,7 triệu tấn 

so với niên vụ trước và sẽ là năm thứ 6 liên tiếp ghi nhận sản lượng cao kỷ lục. 

Tương tự, sản lượng gạo của Trung Quốc trong niên vụ 2021-2022 dự báo đạt kỷ lục gần 149 triệu 

tấn, tăng 0,7 triệu tấn so với niên vụ trước. Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia sản xuất gạo lớn 
nhất trên thế giới và chiếm hơn một nửa sản lượng gạo toàn cầu hàng năm. 

Ngược lại, sản lượng dự kiến sẽ giảm tại Colombia, Ai Cập, EU, Guyana, Iran, Iraq, Kazakhstan, 

Madagascar, Mali, Philippines, Nga, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Uruguay và Việt Nam. Trong đó, Mỹ 
và Ai Cập dự kiến sẽ ghi nhận sản lượng giảm mạnh nhất. 

 

Tiêu thụ chạm ngưỡng 510,3 triệu tấn 

Tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 được USDA dự báo đạt kỷ lục 510,3 triệu tấn, giảm 

0,6 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng tăng gần 7,8 triệu tấn so với niên vụ 2020-2021. 

Trong đó, Bangladesh, Brazil, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Guinea, Ấn Độ, 

Liberia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Tanzania và Thái Lan chiếm phần lớn mức tăng dự 
kiến trong tiêu dùng gạo toàn cầu niên vụ 2021-2022. 

Ngược lại, trong niên vụ 2021-2022 tiêu thụ dự kiến sẽ giảm tại Ai Cập, Indonesia, Iran, Nhật Bản, 

Hàn Quốc và Mỹ. 

Sự suy giảm ở Hàn Quốc và Nhật Bản là do sự thay đổi trong chế độ ăn uống và dân số giảm ở 

Nhật Bản hoặc tăng không đáng kể ở Hàn Quốc. 
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Trong khi đó, sự suy giảm tại Ai Cập là do vụ mùa nhỏ hơn dẫn đến nguồn cung thắt chặt hơn, mặc 
dù nhập khẩu kỷ lục. Tương tự, tiêu thụ dự kiến giảm tại Mỹ do vụ thu hoạch thấp hơn năm trước. 

Trong niên vụ 2021-2022, tồn trữ gạo cuối vụ toàn cầu được dự báo đạt 186,1 triệu tấn, cao hơn 0,7 

triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng thấp hơn 0,4 triệu tấn so với mức kỷ lục của niên vụ 2020-
2021. 

Trung Quốc chiếm phần lớn trong sự sụt giảm dự kiến trong tồn trữ gạo cuối kỳ toàn cầu trong niên 

vụ 2021-2022, với khoảng 113 triệu tấn, thấp hơn 3,5 triệu so với kỷ lục của niên vụ trước. 

Tồn trữ lúa gạo tại Mỹ cũng dự kiến giảm 0,3 triệu tấn xuống còn khoảng 1 triệu tấn. Ngược lại, dự 

trữ cuối kỳ của Ấn Độ dự kiến tăng 2,3 triệu tấn lên mức kỷ lục 38,3 triệu tấn. 

Niên vụ 2021-2022, Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm 61% tổng lượng gạo tồn trữ toàn cầu và Ấn 
Độ chiếm gần 21%. Tỷ lệ sử dụng dự trữ gạo toàn cầu niên vụ 2021-2022 được dự báo là 36,5%, 

giảm so với kỷ lục 37,1% của niên vụ 2020-2021. 

 

Thương mại dự kiến đạt 49,5 triệu tấn 

USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm dương lịch 2022 đạt 49,5 triệu tấn (xay xát), 

tăng gần 0,7 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng giảm 2% so với mức kỷ lục của năm trước. 
Phần lớn sự suy giảm trong thương mại toàn cầu so với năm trước là do Bangladesh và Việt Nam 

giảm nhập khẩu gạo Ấn Độ. 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự kiến giảm 1,8 triệu tấn, từ mức kỷ lục 20,5 triệu tấn của năm 2021 
xuống 18,8 triệu tấn trong năm 2022 nhưng vẫn là mức cao thứ hai trong lịch sử của nước này. 

Xuất khẩu gạo của Campuchia dự kiến giảm 0,5 triệu tấn từ kỷ lục của năm 2021 xuống 1,4 triệu 

tấn, và xuất khẩu của Trung Quốc được sẽ giảm 0,2 triệu tấn xuống còn 2,2 triệu tấn. Xuất khẩu của 
Mỹ dự báo giảm gần 0,1 triệu tấn xuống 2,9 triệu tấn do nguồn cung thắt chặt dẫn đến giá cao hơn. 

Về nhập khẩu gạo toàn cầu năm 2022, nhập khẩu gạo của Bangladesh dự kiến sẽ giảm gần 2,1 
triệu tấn xuống còn 0,6 triệu do sản lượng thu hoạch lớn hơn dẫn đến nguồn cung tăng. 

Nhập khẩu của Việt Nam cũng được dự báo giảm 1,2 triệu tấn, xuống còn 0,6 triệu tấn so với khối 

lượng lớn bất thường 1,8 triệu tấn của năm ngoái. 

Trước đây phần lớn nhập khẩu gạo của Việt Nam thường là các chuyến hàng qua biên giới từ 

Campuchia. Tuy nhiên, năm 2021, Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn gạo tấm gạo từ Ấn Độ để 
làm thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm, làm bia và khoảng 1 triệu tấn gạo từ Campuchia - mức 

cao kỷ lục. Số lượng mua này dự kiến sẽ ít hơn nhiều vào năm 2022. 
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Nhập khẩu cũng được dự báo sẽ giảm tại Australia, Brazil, Trung Quốc, Guinea, Philippines, 
Senegal, Nam Phi và Venezuela. 

Với thị trường Trung Quốc, mặc dù nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến giảm 0,2 triệu tấn xuống còn 

4,6 triệu tấn trong năm 2022, Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. 

Ngược lại, nhập khẩu dự kiến sẽ tăng vào năm 2022 đối với Angola, Cuba, Ai Cập, Ethiopia, EU, 
Gambia, Haiti, Iran, Jordan, Kenya, Triều Tiên, Kuwait, Liberia, Madagascar, Nepal, Nigeria, Oman, 

Panama, Peru, Qatar, Nga, Saudi Arabia, Somalia, Sri Lanka, Togo, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương 
quốc Ả Rập Thống nhất. 

Ai Cập dự báo có mức tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất vào năm 2022, tăng khoảng 480.000 tấn lên 
mức kỷ lục 0,8 triệu do sản lượng trong nước giảm. 

Còn theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định, lượng xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 

2022 vẫn đảm bảo trên 6 triệu tấn, ước tính sẽ ở mức 6,3 triệu tấn.
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PHẦN IV: 

Trong tháng 1/2021, hầu hết các doanh nghiệp gạo ghi nhận kết quả kinh doanh 2021 
tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 của CTCP Nông nghiệp công nghệ 

cao Trung An (Mã: TAR) tăng gần 6 lần cùng kỳ năm trước lên 46 tỷ đồng.  

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của TAR đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020; Lợi nhuận 

gộp đạt 282 tỷ đồng, tăng 32%. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp đôi trong khi chi phí tài 
chính chỉ tăng 12%. Tuy vậy, chi phí tài chính tăng gấp 3 khiến lợi nhuận trước thuế cả năm của 

công ty chỉ tăng 8% so với năm trước, đạt 107 tỷ đồng. 

 

Tại CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), trong quý IV/2021, LTG ghi nhận doanh thu 

đạt 3.110,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 159,72 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 2,3% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,1% lên 21,4%. 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 44,1 tỷ đồng về 666,6 tỷ đồng; 

chi phí tài chính tăng 52,8%, tương ứng tăng thêm 36,18 tỷ đồng lên 104,68 tỷ đồng; chi phí bán 
hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,2%, tương ứng tăng thêm 22,58 tỷ đồng lên 457 tỷ đồng; lợi 

nhuận khác tăng thêm 55,88 tỷ đồng lên 55,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không 
đáng kể. 

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.224,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 
421,87 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và 14,4% so với thực hiện trong năm 2020. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – mã: NSC) cũng 

ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu và cả lợi nhuận đều tăng trưởng 
so với cùng kỳ. 

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 749 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. trong khi đó tỷ 
lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 10% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 

248 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. 
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Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Vinaseed lãi trước thuế 101 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ 
đồng, tăng 31,4% so với quý 4/2020. 

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 1.931 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm trước đó. Lợi 

nhuận trước thuế đạt 249 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng 15,8% lên 
gần 226 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 219 tỷ đồng. 

 

Trong khi đó, mới đây, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và Đảng 
ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đã có buổi làm việc với Tổng công ty Lương thực 

miền Nam (Vinafood 2). 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: Năm 2021, hợp nhất toàn Tổng công ty, kim ngạch xuất khẩu 

đạt hơn 410 triệu USD, nhập khẩu hơn 8,33 triệu USD; tổng doanh thu hơn 16.797 nghìn tỷ đồng, 
nộp ngân sách gần 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2021, Vinafood 2 tiếp tục thua lỗ 200 tỷ đồng. 

Lý giải việc thua lỗ, theo Vinafood 2, có một số nguyên nhân như: Tổng công ty thiếu vốn lưu động 
nên hoạt động kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay tín dụng, trong khi việc tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng từ các ngân hàng còn hạn chế. Bên cạnh đó, Vinafood 2 còn chịu gánh nặng chi phí 
tài chính đối với phần vốn thiếu hụt không phục vụ hoạt động do xử lý tài chính. 

Trong khi đó, thị trường năm 2021 diễn biến phức tạp, khó lường; tác động của dịch bệnh Covid-19 

như hệ thống logistics toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề, cước vận chuyển tăng đột biến; tình hình lưu 
thông hàng hóa hạn chế ảnh hưởng đến công tác thu mua, sản xuất, chế biến và hoạt động kinh 

doanh. Năng lực sản xuất, công nghệ chế biến lạc hậu…, cộng với định phí lớn đã làm ảnh hưởng 
đến giá thành dẫn đến năng lực cạnh tranh yếu. 

 

Một số thông tin hoạt động mới của doanh nghiệp ngành trong thời gian gần đây:  

 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG): Ngày 9/2, tại TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời đã 

công bố thành lập 2 công ty thành viên là Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời và 
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời. Việc thành lập 2 công ty thành viên này là 

nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - Mã: NSC): Cuối 

tháng 12, Vinaseed thông báo về việc chia trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. 
Ngày đăng ký cuối cùng 04/01/2022. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức ngày 28/01/2022. 
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PHẦN V: 

1. Chính sách tại Việt Nam 

Sửa đổi, bổ sung quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh 
châu Âu 

Ngày 15/1, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh 

châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh 
châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. 

Theo đó, Nghị định 11 sửa đổi, bổ sung “Phạm vi điều chỉnh” như sau: Nghị định này quy định về 

chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-

A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (viết tắt là Hiệp định 
EVFTA) được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 

trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA và xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland 
(UK) trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và 

Bắc Ireland (viết tắt là Hiệp định UKVFTA). 

Nghị định 11 sửa quy định về “Hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm” như sau: Mẫu giấy 
chứng nhận lại chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu 

quy định tại phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất 
khẩu sang EU hoặc phụ lục VIIa ban hành kèm theo nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. 

Về trình tự thực hiện chứng nhận chủng loại gạo thơm, nghị định nêu rõ: Trong thời gian 5 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 
10 mẫu giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm quy định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 

số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc phụ lục VIa ban hành kèm theo nghị 
định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK; trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

Bên cạnh đó, Nghị định 11 cũng sửa quy định về “Trách nhiệm của Cục Trồng trọt” như sau: Công 
bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh 
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sách tổ chức khảo nghiệm; tên tổ chức, cá nhân được chứng nhận chủng loại gạo thơm, giấy 
chứng nhận chủng loại gạo thơm đã cấp hoặc hủy bỏ; Danh mục chủng loại gạo thơm xuất khẩu 

sang EU được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định EVFTA; 
Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang UK được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy 

ban Thương mại Hiệp định UKVFTA. 

Đồng thời, Nghị định 11 bổ sung phụ lục VIa, VIIa ban hành kèm theo nghị định này; thay thế phụ 
lục V ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP bằng phụ lục V ban hành kèm theo nghị 

định này; bãi bỏ phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP. 

 

2. Chính sách trên thế giới 

Trung Quốc: Theo thông tin từ Reuters ngày 4/2, Trung Quốc đã dỡ bỏ hạn ngạch và sẽ 
cho phép nhập khẩu lúa mì và lúa mạch từ tất cả các khu vực của nước Nga - thị trường 

xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. 

Báo cáo cho biết, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu khối lượng lúa mì kỷ lục vào năm 2021, sẽ 

không còn hạn chế nhập khẩu lúa mì và lúa mạch đối với một số khu vực của Nga, trước đây bị 
cấm do lo ngại về kiểm dịch thực vật. 

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Bắc Kinh trong 

thời gian bắt đầu Thế vận hội Mùa đông 2022 để ký một loạt thỏa thuận kinh tế giữa hai nước. 

Các nước từng là thị trường xuất khẩu lúa mì sang Trung Quốc như Pháp, Canada và Australia, có 

thể sẽ bị giảm thị phần tại thị trường Trung Quốc. 

Nga cũng đã mở rộng xuất khẩu sang một số thị trường khác trong những tháng gần đây, trong đó 
xuất khẩu nhiều sang Saudi Arabia và Algeria. 

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã phải tìm kiếm các nguồn khác để thay thế lúa mạch 

sau khi áp thuế cao đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia - đây đã từng thị trường cung cấp ngũ 

cốc lớn nhất cho Trung Quốc. 

 

Sri Lanka: Thông tin từ Chính phủ Sri Lanka cho biết nước này đã phê duyệt kế hoạch 
nhập khẩu 300.000 tấn gạo để tăng nguồn cung do dự báo sản lượng lúa năm nay sẽ 

thấp vì sử dụng phân bón hữu cơ. 

Bộ trưởng Bộ Thương mại nước này đã đồng ý cho phép nhập khẩu 200.000 tấn gạo loại Nadu 

(gạo đồ) và 100.000 tấn gạo hạt ngắn GR11. Gạo GR11 được sử dụng thay thế gạo Samba, thông 
báo từ Bộ này cho biết. 
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Trước đó, nội các Sri Lanka đã phê duyệt kế hoạch nhập khẩu 100.000 tấn gạo. 

Thông tin trên cũng cho biết gạo nhập khẩu sẽ đến từ Ấn Độ và khoảng 30.000 tấn từ Myanmar.
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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 1/2022” 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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