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TÓM TẮT THÁNG 2/2022 

 

 

Trong tháng 2, các tổ chức thế giới đều ước tính sản lượng sản xuất gạo toàn cầu sẽ tăng 
nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

  Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 102,5 điểm trong tháng 2, tăng 1,1% so với tháng trước 
nhưng vẫn giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo trên nhiều thị trường như Thái 
Lan, Việt Nam,… giảm nhẹ. 

Trong tháng 2, lượng gạo xuất khẩu giảm cả về lượng lẫn về giá đạt 468.952 tấn gạo, 
tương đương 223,34 triệu USD, giá trung bình 476,3 USD/tấn.  

 Luỹ kế hai tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 974.556 tấn, tăng 
mạnh 48,6% so với cùng kỳ năm trước, thu về gần 469,26 triệu USD (tăng 30,6%) với giá 
trung bình đạt 481,5 USD/tấn (giảm 12%).  

Thị trường lúa gạo các tỉnh ĐBSCL diễn biến không mấy sôi động. Hiện tại, thương lái      
bắt đầu mua lúa trước vụ thu hoạch Đông Xuân sắp tới. Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
(VFA) nhận định xuất khẩu gạo nhiều khả năng tăng từ tháng 3 khi vụ đông xuân cho                
thu hoạch rộ. 

 
Nhiều nhà xuất khẩu gạo nhận định thị trường xuất khẩu gạo hai tháng đầu năm nay 
thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm ngoái do xung đột vũ trang Nga - Ukraine khiến cho 
người dân nhiều nước tiếp tục quan tâm hơn tới việc dự trữ lương thực. 

 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt tiếp tục khai thác khá hiệu quả những lợi thế từ hiệp 
định thương mại tự do. Đồng thời, sản phẩm gạo thơm được miễn thuế 30.000 tấn cũng 
tạo động lực cho xuất khẩu gạo. 

Gạo Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng tốt nhờ tỷ trọng gạo thơm tăng lên, năng suất lúa 
được cải thiện. Các doanh nghiệp lớn như Lộc Trời, Tân Long, Intimex, Trung An… tiếp tục 
được đối tác ký kết các đơn hàng lớn, giá trị cao. 
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PHẦN I: 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 2 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 2 ước khoảng 
42,53 triệu tấn, tăng 0,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) 
cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 2 đạt 42,5 triệu tấn, tăng 0,51% so với cùng kỳ 2021. 

 

Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới trong tháng 2 
khoảng 43,275 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43,33 triệu tấn trong tháng 2 và 
tăng 1,74% so với cùng kỳ 2021. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo trong tháng ở mức 
42,43 triệu tấn, tăng 0,453%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan:  Theo dự báo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng vụ mùa năm nay của 
Thái Lan ước tăng 62% so với năm 2021 nhờ nguồn nước tưới tiêu cải thiện. 

 

Campuchia: Xuất khẩu lúa gạo của Campuchia tháng 1/2022 đạt 275.511 tấn, trị giá    
ước tính 60,61 triệu USD, trong đó riêng xuất khẩu gạo đạt trị giá 35,72 triệu USD 

(53.036 tấn), tăng 54,74% so với 34.273 tấn của tháng 1 năm 2021, dữ liệu CRF cho thấy. 

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo xay lớn nhất của Campuchia, với 31.181 tấn, tương 
đương 58,79% gạo xay xuất khẩu của vương quốc này; tiếp theo là 16 quốc gia EU và 3 quốc gia 
ASEAN với lần lượt mua 12.542 tấn và 6.277 tấn sản phẩm. 

Ngoài ra, nước này còn xuất khẩu khoảng 275.511 tấn thóc sang các nước láng giềng, thu về 
60,61 triệu USD. Xuất khẩu gạo xay sang EU dự kiến sẽ tăng đáng kể sau khi các biện pháp tự vệ 
do Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt hết hiệu lực vào ngày 18/1. 

Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) đã đặt mục tiêu xuất khẩu 800.000-850.000 tấn gạo xay 
trong năm nay. 

 

Ấn Độ: Theo số liệu của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 1/2, tồn 
kho gạo cả nước đạt 59,34 triệu tấn, đã bao gồm 49,26 triệu tấn lúa quy gạo, tăng 

khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 10% so với thời điểm 1/1/2022. 

Trong báo cáo ước tính sản lượng ngũ cốc lần thứ hai của năm, Bộ Nông nghiệp Ấn Độ dự báo 
sản lượng quy gạo xay xát niên vụ 2021-2022 (7/2021-6/2022) đạt mức kỷ lục, 127,93 triệu tấn, 
tăng 2,8% so với con số 124,37 triệu tấn năm 2020/21 và vượt mục tiêu 121,1 triệu tấn đề ra     
ban đầu. 

Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cũng đưa ra dự báo đối với tổng sản lượng ngũ cốc cả nước niên vụ    
2021-2022 là 316,06 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với mức 310,74 triệu tấn năm 2020-2021. 

Được biết, xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2021 đạt kỷ lục 21,4 triệu tấn, tăng 46% so với năm 
trước đó và là kỷ lục cao mới, thông tin từ Tổng cục Tin tức và Thống kê nước này. 
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Bangladesh là khách hàng mua gạo lớn nhất của Ấn Độ trong năm 2021 với 2,48 triệu tấn, tiếp 
theo là Nepal, Benin và Trung Quốc. 

Riêng trong tháng 12/2021, Ấn Độ đã xuất khẩu 1,97 triệu tấn gạo, tăng 31% so với cùng kỳ năm 
trước đó và tăng 33% so với tháng liền trước. Trong đó, xuất khẩu gạo non-Basmati tăng 36% so 
với cùng kỳ lên 1,63 triệu tấn, trong khi xuất khẩu gạo Basmati tăng 3% lên 343.346 tấn. Kết quả 
đó phản ánh khả năng cạnh tranh của các sản phẩm gạo non-Basmati của nước này được duy trì 
tốt, một phần nhờ thu hoạch vụ kharif, nhất là gạo đồ và gạo tấm. 

Nepal nằm trong số những nhà nhập khẩu gạo non-Basmati hàng đầu của Ấn Độ với 211.595 tấn; 
xuất khẩu sang Benin, Sri Lanka và Trung Quốc cũng tăng rất mạnh. Iran là nhà nhập khẩu gạo 
Basmati lớn nhất, tiếp theo là Saudi Arabia. 

Tháng 12 là tháng duy nhất trong năm 2021 xuất khẩu gạo Basmati tăng so với cùng kỳ năm 
trước. Xuất khẩu gạo Basmati bị cản trở do chi phí vận chuyển container cao và lượng container 
sẵn có thấp, nhưng vụ mùa mới đến và việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu theo mùa của Iran vào 
tháng 11 đã khuyến khích doanh số bán loại gạo này hồi phục dần. 

 

Pakistan: Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, Pakistan xuất khẩu 434.282 tấn gạo trong 
tháng 1/2022, bao gồm 62.734 tấn gạo basmati và 371.548 tấn gạo non-basmati, tăng 

khoảng 32% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm khoảng 18% so với tháng 12/2021. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 
1/9/2021 đến ngày 20/2/2022 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2021 -31/8/2022),EU đã xuất 

khẩu tổng cộng 158.926 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 31% so với 121.374 tấn của cùng kỳ của 
niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 106.618 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt 
tổng cộng 52.307 tấn. 

 

Iran: Tờ The Financial Tribune dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan Hải quan Cộng hòa 
Hồi giáo Iran cho biết, Iran đã xuất khẩu 1.731 tấn gạo với trị giá 2,3 triệu USD sang 27 

quốc giá trong 10 tháng đầu năm của người Iran (từ 21/2/2021 đến 20/1/2022).  

Cụ thể, theo quan chức này, Iran đã xuất 314 tấn trị giá 429.060 USD sang Canada, 368 tấn trị giá 
403.013 USD sang Iraq, 245 tấn trị giá 350.215 USD sang Đức, 216 tấn trị giá 289.403 tấn sang 
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Thổ Nhĩ Kỳ, 168 tấn trị giá 246.271 USD sang Australia, 133 tấn trị giá 189.364 USD sang UAE, và 
77 tấn trị giá 106.545 USD sang Anh. 

Bên cạnh đó, Iran cũng xuất khẩu gạo sang Áo, Jordan, Estonia, Slovakia, Afghanistan, Italy, Nam 
Phi, Pakistan, Azerbaijan, Đan Mạch, Romania, Thụy Sĩ, Phần Lan, Kazakhstan, Qatar, Kuwait, 
Georgia, Malaysia, Na uy và Hà Lan. 

Quan chức này cũng cho biết Iran cũng xuất khẩu 50 tấn thóc trị giá 25.729 USD sang Pakistan 
trong 10 tháng. 

 

b. Nhập khẩu 

Trung Quốc:  Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ước tính sản lượng lúa năm 

2021 của Trung Quốc đạt 212,843 triệu tấn, tăng khoảng 0,5% so với ước tính 211,857 
triệu tấn của năm 2020. 

Lúa vụ mùa năm 2021 đã kết thúc vào tháng 11 năm ngoái. Việc gieo trồng cho lúa đôi vụ sớm 
2022 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 3, và lúa vụ sớm và lúa đôi vụ muộn sẽ bắt đầu lần lượt vào 
khoảng đầu tháng 4 và đầu tháng 6. Giá gạo Indica và Japonica trong nước nhìn chung ổn định 
trong suốt năm 2021, điều này phản ánh thị trường vẫn tốt kể từ vụ thu hoạch năm 2021. 

FAO dự báo Trung Quốc sẽ nhập khẩu 4,5 triệu tấn gạo vào năm 2022, tăng khoảng 12% so với 
cùng kỳ năm trước. 

 

Philippines:  Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh tăng dự báo về nhập   

khẩu gạo của Philippines năm 2022 lên 2,9 triệu tấn, cao hơn so với dự báo trước đó là 
2,5 triệu tấn. USDA cho biết lý do điều chỉnh tăng là bởi “tốc độ nhập khẩu tiếp tục mạnh mẽ từ 
Việt Nam”. 

Tương tự, USDA cũng điều chỉnh tăng dự báo về sản lượng gạo (quy xay) của Philippines lên 12,4 
triệu tấn so với dự báo trước đó là 12,3 triệu tấn. Dự báo về tiêu thụ cũng được nâng lên 14,95 
triệu tấn, từ mức 14,85 triệu tấn dự báo trước đây. 

Trong bối cảnh nhập khẩu gạo vào Philippnes đang gia tăng, Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF) đã 
cảnh báo về khả năng giảm giá gạo trong vụ thu hoạch mùa khô tới, với lý do nhập khẩu gạo năm 
2021 đã đạt 2,98 triệu tấn. 
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“Chúng ta sẽ thừa nguồn cung khi nông dân bắt đầu thu hoạch vụ mùa khô, bắt đầu từ tháng 3 
năm 2021,” Giám đốc của FFF, Raul Montemayor, cho biết. 

 

Nhật Bản:  Theo thông báo trên trang Web của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản 

(MAFF), nước này đã mua 24.000 tấn gạo lau bóng hạt vừa non – glutinous (gồm 
12.000 tấn từ Mỹ và 12.000 tấn từ Thái Lan) trong cuộc đấu thầu quốc tế lần thứ 11 trong năm tài 
chính 2021-2022 (tháng 4/2021 - tháng 3/2022) diễn ra vào ngày 18/2/2022. 

 

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

1/9/2021 đến ngày 20/2/2022 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU đã 
nhập khẩu tổng cộng 566.842 tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 
142.454 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 424.388 tấn), tăng khoảng 3,5% từ mức 
547.624 tấn của cùng kỳ niên vụ 2020-2021. 

 

Niger:  Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ước tính sản lượng lúa năm 2021    

của Niger là 132.000 tấn, tăng so với ước tính 110.000 tấn của năm 2020. Thu hoạch 
ngũ cốc trong năm 2021 đã được hoàn tất trong tháng 12/2021. 

Cơ quan FAO dự báo nhập khẩu ngũ cốc nước này trong năm thị trường 2021-2022 (Tháng 
11/tháng 10) sẽ ở mức 740.000 tấn (bao gồm cả gạo xay xát) tăng 20% so với năm thị trường 
trước đó. Sự gia tăng được cho là do sản lượng kê, lúa miến và các loại ngũ cốc khác có khả  
năng giảm.  

Tuy nhiên, FAO dự báo rằng Niger có thể sẽ không đáp ứng được toàn bộ yêu cầu nhập khẩu do 
dòng chảy thương mại có thể bị hạn chế bởi các lệnh cấm xuyên biên giới do đại dịch COVID-19 
và bất ổn chính trị trong khu vực cũng như lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc ở các nước láng giềng. 
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3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 102,5 điểm trong tháng 2, tăng 1,1% so với tháng trước nhưng 
vẫn giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

Theo tin từ Reuters, xuất khẩu gạo của Việt Nam tuần cuối tháng 2 cũng tăng khi các tuyến đường 
vận chuyển sang Trung Quốc được mở cửa trở lại, giữa bối cảnh các thương nhân hai nước cũng 
đặt cược vào nhu cầu bổ sung từ những khách hàng đang tìm kiếm các nguồn thay thế do cuộc 
khủng hoảng Ukraine. 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ngày 3/3 được chào bán ở mức 400 USD/tấn, so với 395- 400 USD 
một tuần trước đó. 

Các thương nhân Việt Nam cho rằng xung đột ở Ukraine đang diễn ra có thể khiến người mua 
nhập khẩu nhiều gạo hơn từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc 

dự kiến sẽ tăng do Trung Quốc đang mở lại biên giới với Việt Nam sau giai đoạn hạn chế chống 
COVID-19. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần cuối tháng 2 đầu tháng 3 cũng tăng nhẹ lên 403 - 400 USD/tấn, 

so với 400 USD/tấn tuần trước, một phần nữa bởi những dấu hiệu về sự biến động tỷ giá, với việc 
đồng baht tăng lên 32,60 THB/USD hôm 3/3. 

Cả Nga và Ukraine đều không nằm trong số những đối tác thương mại chính của Thái Lan nên 

cuộc khủng hoảng ở Đông Âu dự kiến không ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu gạo của Thái Lan. 
Tuy nhiên, việc giá gạo quốc tế tăng sẽ tác động lan truyền tới gạo nước này. Các thương nhân ở 
Bangkok cho biết tình hình ở Ukraine đã làm tăng giá cước vận tải một chút. 

Nhu cầu đối với gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng đang được cải thiện. Giá gạo đồ 5% tấm xuất khẩu 
của Ấn Độ tuần này vững ở 370 - 376 USD/tấn trong bối cảnh tỷ giá rupee giảm bù lại cho nhu cầu 
xuất khẩu tăng. Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho hay nhu cầu đối với gạo tấm đã được cải thiện 
do giá ngô đang tăng, và một số người mua đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho ngô

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 15/2, cả nước gieo cấy được 2.638,7 nghìn ha 
lúa đông xuân, bằng 101,2% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy 
740,5 nghìn ha, bằng 105,6%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.898,1 nghìn ha, bằng 99,6%; 
riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 1.501,8 nghìn ha, bằng 98,8%., 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 đầu tháng 3: 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 6.767 ha (tăng 927 ha so với kỳ trước, giảm 6.210 ha so với 
cùng kỳ năm trước), phòng trừ 4.829 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 5.164 ha (giảm 761 ha so với kỳ trước, tăng 1.669 ha so 
với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 3.027 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 3.415 ha (giảm 344 ha so với kỳ trước, tăng 1.329 
ha so với cùng kỳ năm trước), diện tích nhiễm nặng 18 ha,  phòng trừ trong kỳ 1.281 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 17.362 ha (tăng 3.043 ha so với kỳ trước, tăng 6.607 ha 
so với cùng kỳ năm trước); diện tích phòng trừ trong kỳ 13.101 ha. 

 
 

2. Tiêu thụ  

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, cả nước xuất khẩu 468.952 tấn gạo, 

tương đương 223,34 triệu USD, giá trung bình 476,3 USD/tấn, giảm 7,3% về lượng và giảm 9,2% về 
kim ngạch so với tháng 1 và giảm 2,1% về giá. So với tháng 2/2021 thì tăng mạnh 52% về lượng, 
tăng 33,2% kim ngạch nhưng giảm 12,4% về giá. 
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Trong tháng 2, xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh 30,4% về lượng và 
tăng 27,2% kim ngạch so với tháng 1, đạt 305.180 tấn, tương đương 140,14 triệu USD; So với 
tháng 2/2021 thì tăng rất mạnh 254,9% về lượng, tăng 203% kim ngạch nhưng giảm 14,6% về giá.  

Thị trường Trung Quốc cũng tăng 21,3% về lượng và tăng 15% kim ngạch, đạt 44.878 tấn, tương 
đương 21,83 triệu USD; nhưng so với tháng 2/2021 thì giảm mạnh 55,7% về lượng, giảm 59% kim 
ngạch và giảm 7,9% về giá. 

Tính chung hai tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 974.556 tấn, tăng 
mạnh 48,6% so với cùng kỳ năm trước, thu về gần 469,26 triệu USD (tăng 30,6%) với giá trung 
bình đạt 481,5 USD/tấn (giảm 12%).  

 

Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, đạt trên 539.231 tấn, tương đương 250,35 
triệu USD, giá trung bình 464,3 USD/tấn, tăng mạnh 110,7% về lượng, tăng 81,9% về kim ngạch 

nhưng giảm 13,4% về giá so với 2 tháng đầu năm 2021; chiếm 55,3% trong tổng lượng và chiếm 
53,4% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước. 

Trung Quốc đứng thứ hai với 81.884 tấn, tương đương 40,82 triệu USD, giá trung bình 498,5 

USD/tấn, giảm mạnh 48,6% về lượng, giảm 51,2% về kim ngạch nhưng giảm 5% về giá so với cùng 
kỳ năm 2021; chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. 

Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ ba đạt 95.946 tấn, tương đương 38,02 triệu USD, giá 396,3 

USD/tấn, tăng 205,7% về lượng và tăng 127,8% kim ngạch nhưng giảm 25,5% về giá so với cùng 
kỳ, chiếm 9,9% trong tổng lượng và chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. 

Nhìn chung, trong hai tháng đầu năm 2022 xuất khẩu gạo sang đa số các thị trường mạnh so với 
cùng kỳ năm 2021. 
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3. Diễn biến giá 

Trên thị trường thế giới, theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở 395 - 400 
USD/tấn trong tuần cuối tháng 2, giảm 5 USD/tấn so với mức 400 USD/tấn trong tuần tính tới 
ngày 18/2. 

Còn theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan,giá gạo xuất khẩu trung bình tháng 2 đạt 481,5 
USD/tấn (giảm 12%).  

Tại nội địa, thị trường lúa gạo các tỉnh ĐBSCL diễn biến không mấy sôi động trong tháng 2/2022 

do kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, giá lúa giảm nhẹ sau Tết. Hiện tại, thương lái bắt đầu mua lúa trước vụ 
thu hoạch Đông Xuân sắp tới. 

Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 hiện ở mức 5.200 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với đầu tháng 
2/2022 và giảm 160 đồng/kg so với trung bình tháng 1/2022; lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 
5.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với tháng trước; gạo thường ở mức 11.000 đồng/kg; gạo 
thơm đặc sản jasmine ở mức 15.000 đồng/kg, ổn định so với tháng trước. 

Tại Kiên Giang, giá lúa IR50404 ở mức 5.800 – 6.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với tháng 
1/2022; lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg, giảm 150 đồng/kg so với 
tháng 1/2022. 

Tại Vĩnh Long, lúa thường IR50404 không đổi ở mức 5.600 đồng/kg. Tại Bạc Liêu, lúa Đài thơm 8 
ở mức 6.600 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với đầu tháng 2/2022; lúa ST24 ở mức 7.100 – 7.200 
đồng/kg, giảm 800 đồng/kg cuối so với cuối tháng 1/2022
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PHẦN III: 

Theo báo cáo tháng 1 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. 



 

14 
 

DỰ BÁO THÁNG 2/2022 

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 tấn 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 Bộ NN NN&PTNT dự đoán rằng xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng đáng kể từ tháng 
3/2022 với các điểm đến truyền thống là Philippines và châu Phi. 
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PHẦN IV: 

Trong hai tháng đầu năm, nhiều nhà xuất khẩu chia sẻ với giới truyền thông  rằng thị trường xuất 
khẩu gạo hai tháng đầu năm nay thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm ngoái do xung đột vũ trang 
Nga - Ukraine khiến cho người dân nhiều nước tiếp tục quan tâm hơn tới việc dự trữ lương thực. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt tiếp tục khai thác khá hiệu quả những lợi thế từ hiệp định 
thương mại tự do. Đồng thời, sản phẩm gạo thơm được miễn thuế 30.000 tấn cũng tạo động lực 
cho xuất khẩu gạo. 

Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, cho hay mới 
đây công ty đã xuất lô gạo hơn 11.000 tấn sang Hàn Quốc. Bên cạnh đó, công ty còn xuất khẩu 
nhiều lô hàng gạo thơm tới thị trường châu Âu, Trung Đông. 

Tương tự, Tập đoàn Lộc Trời đã xuất khẩu hơn 4.500 tấn gạo trị giá hơn 3 triệu USD trong đầu 
năm nay. Trong đó gồm có gạo thơm, gạo trắng, gạo lứt và nếp xuất khẩu vào thị trường châu Âu, 
châu Mỹ, Trung Đông và các quốc gia láng giềng châu Á. 

Ngoài ra, trong tháng 2, hầu hết doanh nghiệp gạo niêm yết đều tập trung vào công tác chuẩn bị 
tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. 

 

Tại CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) vừa thông báo ngày 
đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAR. Theo đó, ngày 
đăng ký cuối cùng 14/3/2022. Mục đích là lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông 

qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Tờ trình thông qua thoái phần vốn góp ở công ty con; Tờ 
trình thông qua thành lập các công ty con và  các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thời 
gian tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 27/3. 

 

Tại CTCP Lộc Trời (Mã: LTG), Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua kế hoạch tổ 
chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 14/4/2022. 
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Bên cạnh đó, vào đầu tháng 3, Lộc Trời đã quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung 
tâm dịch vụ du lịch Trăng Việt tại quận 11, TP HCM. Lý do chấm dứt là cơ cấu lại tổ chức hoạt 
động của Công ty nhằm tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu. 

 

Ngày 1/3, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – mã: NSC)     
đã ban hành quyết định về việc giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng của    
ông Nguyễn Bá Vọng - Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hải Thọ -              

Phó Tổng giám đốc công ty. Thời điểm nghỉ việc kể từ ngày 1/3/2022. 
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PHẦN V: 

1. Chính sách tại Việt Nam 

Nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ Campuchia với thuế suất ưu đãi đặc biệt 

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo 
và lá thuốc lá khô có xuất từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và 2022. 

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối 
với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia được hưởng thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2021 và 2022. 

Đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá 
thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Theo đó, tổng lượng hạn ngạch năm 2022 đối với mặt hàng gạo là 300.000 tấn, nếu là thóc thì tỷ 
lệ quy đổi là 2kg thóc = 1kg gạo; số lượng của năm 2021 cũng là 300.000 tấn. Đối với mặt hàng lá 
thuốc lá khô là 3.000 tấn mỗi năm. 

Điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu phải có giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Campuchia hoặc cơ quan 
được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các 
cặp cửa khẩu quy định. 

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu 
thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP. 

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được 
điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/4/2022 đến hết 31/12/2022. 
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2. Chính sách thế giới 

Trung Quốc: Theo thông tin từ Reuters, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung 
Quốc (NDRC) đã ấn định mức giá thu mua tối thiểu (MPP) trong năm 2022 đối với gạo 

Indica vụ sớm, indica vụ muộn và gạo Japonica lần lượt là 2.480 NDT/tấn (392 USD/tấn), 2.580 
NDT/tấn (407 USD/tấn) và 2.620 NDT/tấn (413 USD/tấn). 

Chính phủ đã ấn định tổng khối lượng gạo mua theo mức MPP cho năm 2022 trong giới hạn 50 
triệu tấn, trong đó gạo Indica là 20 triệu tấn và Japonica là 30 triệu tấn. 

Bên cạnh đó, theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc đã công bố “Văn kiện số 1” cho năm 2022 
vào ngày 22/2/2022. 

Văn bản nêu rõ các kế hoạch của chính phủ trong việc ưu tiên “chấn hưng nông thôn” trong năm 
nay và kêu gọi các nỗ lực ổn định, tăng sản lượng nông nghiệp, ổn định nâng cao thu nhập của 
nông dân cũng như đảm bảo sự ổn định ở các vùng nông thôn của Trung Quốc nhằm đối phó với 
đại dịch Covid-19 và những thay đổi khác. 

 

Australia: Theo một bản tin trên trang Web của trường Đại học Công nghệ Swinburne 
của Australia, các nhà nghiên cứu của trường này đang sử dụng ánh sáng Synchrotron 

để kiểm tra màu hạt gạo như một phần của nổ lực tăng cường an ninh lương thực toàn cầu, tăng 
cường giá trị dinh dưỡng và an toàn của ngũ cốc. 

Công nghệ Synchrotron sẽ giúp sản xuất gạo giàu dinh dưỡng hơn. Ánh sáng Synchrotron có thể 
tập trung vào các vật thể để xác định sự hiện diện của các hóa chất độc hại như chì, thủy ngân 
hoặc cadmium. Nó cũng sẽ hỗ trợ xác định sự hiện diện của các vi chất dinh dưỡng hữu ích như 
sắt, kẽm. 

Người dẫn đầu nhóm các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu này có thể giúp người trồng chọn 
và tạo các giống lúa có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn, hàm lượng vi chất dinh dưỡng cao hơn 
và ít hóa chất độc hại hơn. 

Ông cũng lưu ý việc phân tích sinh hóa theo phương pháp truyền thống liên quan đến việc viến 
hạt gạo thành bột có thể mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để thu được kết quả đầy đủ. Tuy 
nhiên,việc sử dụng công nghệ 

Synchrotron vào quá trình phân tích chi tiết này có thể chỉ mất vài phút. Quá trình này không phá 
hủy và có thể áp dụng cho các cộng đồng tiêu thụ gạo. 
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Nghiên cứu này được phối hợp với Đại học Southern Cross và được hỗ trợ bởi AgriFutures 
Australia, Hội đồng nghiên cứu Australia và Viện nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI). 

 

EU: Liên minh Châu âu - EU đã công bố báo cáo “Các số liệu chính về chuỗi lương thực 
Châu Âu”. Báo cáo là một phần của chiến lược Farm to Fork của Ủy Ban Châu Âu nhằm 

mục đích thiết lập một hệ thống thực phẩm bền vững trong khối liên minh một cách công bằng, 
lành mạnh và thân thiện với môi trường. Nó cũng nhằm mục dích đảm bảo tất cả mọi người đều 
được tiếp cận với thực phẩm đủ dinh dưỡng với giá cả hợp lý và bền vững. 

Chiến lược Farm to Fork của EU cũng là một phần của thỏa thuận Xanh châu Âu mới nhằm đưa 
châu Âu trở thành lục đại trung hòa về khí hậu đầu tiền vào năm 2050. 

Báo cáo cung cấp các dữ kiện và số liệu về trang trại, nông dân, sản xuất trang trại và giá cả, kết 
quả hoạt động kinh tế của ngành nông nghiệp, hoạt động thủy sản, chế biến thực phẩm và đồ 
uống, hoạt động thương mại, phân phối, bán buôn và tiêu thụ thực phẩm và đồ uống. Kết luận của 
ấn phẩm là một chương về các vấn đề môi trường liên quan đến một số giai đoạn của chuỗi lương 
thực. Ngoài ra, dữ liệu về lượng khí thải nhà kính trong khu vực EU của được nêu trong báo cáo, 
trong đó canh tác lúa gạo chiếm 0,6% tổng lượng khí thải của EU. 

 

Indonesia: Tờ Antara dẫn lời Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia cho biết, 
Chính phủ Indonesia đang tìm cách tăng cường canh tác lúa ở các khu vực cao nguyên 

khô hạn. Quyết định này không chỉ giúp tăng sản lượng lương thực mà còn sử dụng đất khô cằn 
hiệu quả hơn ở nhiều vùng khác nhau. 

Theo ông, vụ thu hoạch lúa nương đầu tiên sử dụng công nghệ như một phần của thử nghiệm tại 
huyện Tulang Bawang Barat, thuộc tỉnh Lampung là rất hứa hẹn. “Lúa nương được kỳ vọng sẽ tiếp 
tục cho kết quả khả quan, đặc biệt tại những vùng lương thực bị hạn chế về nguồn nước.” 

Để giúp tăng sản lượng lúa nương, chính phủ sẽ cung cấp hạt giống chất lượng tốt và các công cụ 
cơ giới hóa để canh tác. Hiện có nhiều tỉnh ở Indonesia đã trồng lúa nương, bao gồm cả Lampung 
đảo Sumatra. Theo số liệu của cơ quan thống kê Indonesia, tỉnh Lampung đã sản xuất 2,47 triệu 
tấn thóc khô vào năm 2021, chiếm 4,47% trong tổng sản lượng 55,269 triệu tấn của 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 2/2022” 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 kỳ 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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