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TÓM TẮT THÁNG 4/2022 

          

Chí phí nguyên liệu, giá xăng tiếp tục tăng cao trong tháng 4 đã thúc đẩy giá heo hơi, giá thịt 
heo tăng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong khi sản lượng có xu hướng giảm vì nhiều 
hộ chăn nuôi bị thua lỗ. 

Tại Trung Quốc, nhà tiêu thụ thịt heo hàng đầu thế giới, giá heo hơi đã phục hồi sau thời gian 

dài lao dốc. Tuy nhiên còn quá sớm để gọi đây là bước ngoặt vì nhu cầu ở thị trường tiêu thụ 
thịt heo lớn nhất thế giới vẫn phải đối mặt với những hạn chế, gồm cả các lệnh phong toả 

chống COVID-19. 

Giá heo tại Việt Nam cũng tăng trong tháng trước nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm 
từ thịt tăng trở lại do việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, văn hóa và lễ hội, các nhà 

hàng, nhà ăn tại trường học và nhà máy. 

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức cao trong giai đoạn này, và kể từ ngày 1/5, 

nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như USFeed, C.P Việt Nam, Hòa 
Phát, GreenFeed, CJ Vina Agri, Wagon Việt Nam thông báo tiếp tục tăng giá bán thức ăn 

chăn nuôi cho heo thêm 300 – 500 đồng/kg. 

Giá heo hơi được dự báo sẽ tăng nhưng chỉ quanh mức 60.000 đồng/kg, vì dù nhà hàng, 
trường học, bếp ăn công nghiệp hoạt động trở lại nhưng sẽ chưa ổn định, lực cầu vẫn khó 

tăng đột biến. Ngoài ra, dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng, họ vẫn dè 

dặt với các hoạt động ăn uống ngoài gia đình nên lượng tiêu thụ thịt vẫn khó tăng nhanh. 

Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu và lợi 

nhuận giảm sâu dưới tác động của chi phí đầu vào tăng, xuất khẩu gặp khó. Giá thức ăn chăn 
nuôi tăng chóng mặt là một trong những nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp và hộ nông 

dân đối mặt với thua lỗ kéo dài. 
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PHẦN I: 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo triển vọng ngành thịt heo của Anh do Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh 
(AHDB) công bố, trong quý I/2022, sản lượng thịt heo đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 

đó lượng heo sạch giết mổ gia tăng chiếm 1%, còn lại là do trọng lượng heo gia tăng.  

Trọng lượng của heo sạch giết mổ trong 3 tháng đầu năm trung bình tăng 4,3kg so với cùng kỳ năm 

2021.  

Trong tuần tính đến ngày 30/4, lượng heo giết mổ đạt 195.600 con, tăng 7.000 con so với tuần trước 
đó. Trọng lượng heo móc hàm trung bình là 92,29kg, giảm nhẹ 0,5kg so với tuần trước đó. 

Ước tính mới nhất về chi phí sản xuất và lợi nhuận hàng quý của AHDB cho thấy chi phí sản xuất 
trong quý I vừa rồi đã tăng lên trung bình 207 bảng/kg, với lợi nhuận trên một con heo được mang đi 

giết mổ ước đạt 58 bảng/con.  

Với chi phí thức ăn, năng lượng và nhiên liệu tăng trong suốt giai đoạn này, mức chi phí sản xuất 
trung bình ước tính khoảng 1 kg thịt heo mất tới 216 bảng, tính đến cuối tháng 3. 

Việc giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm hạ nhiệt, chi phí 

sản xuất heo ước tính đạt 230 bảng/kg vào tháng 4, với giả định hiệu suất tương tự như trong 12 

tháng kết thúc vào ngày 31/3/2022. 

Vì các nhà chăn nuôi heo đã ghi nhận tỷ suất lợi nhuận âm kể từ tháng 10/2020, ước tính (dựa trên 
tổng số lượng heo giết mổ tính đến tháng 4/2022) rằng ngành này đã mất hơn 500 triệu bảng Anh kể 

từ tháng 10/2020. 

Trong khi đó, tính đến ngày 1/4, đàn heo của Đan Mạch đã giảm so với cùng kỳ năm trước xuống 
12,5 triệu con, Cục Thống kê Đan Mạch cho biết.  

Tại Philippines, bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của các ca nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF), số 
lượng heo giảm 1,2% trong quý I, Reuters trích dẫn báo cáo chính thức cho biết.  

Việc khống chế và loại bỏ dịch ASF được cho là sẽ có tác động rất lớn đến việc khôi phục các trang 

trại chăn nuôi heo quy mô nhỏ của quốc gia này, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự lây lan của 
virus ASF, theo Pig Progress.  
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Hầu hết hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ đã buộc phải chuyển hướng sang các hoạt động chăn nuôi 
khác ngoài chăn nuôi heo thịt. Trong khi theo dữ liệu năm 2020 từ Cơ quan Thống kê Philippines, 

chăn nuôi heo địa phương là một ngành công nghiệp trị giá 249,66 tỷ peso chủ yếu bao gồm những 
người chăn nuôi nhỏ, lẻ.  

Về tình hình dịch ASF, bệnh dịch tiếp tục xuất hiện tại các quốc gia trên thế giới. Cuối tháng 4, chính 

quyền khu vực tại Italy báo cáo rằng dịch ASF đã được phát hiện ở một con heo rừng tại thủ đô 
Rome của nước này. Đây cũng là lần đầu tiên virus lây lan tại trung tâm của Italy, theo Reuters.  

Vài nghìn con heo rừng được cho là đang sinh sống trong và quanh Rome tìm kiếm thức ăn ở các 

thùng rác. Quan chức đã thực hiện các xét nghiệm sau khi xác chết của một con heo rừng được phát 

hiện ở phía bắc của thành phố, và tìm thấy virus ASF.  

Chính phủ Italy đã chỉ định một uỷ viên hội đồng đặc biệt để điều phối các biện pháp nhằm loại bỏ 
dịch bệnh.  

Các cơ quan chức năng của Italy hôm 9/5 cho biết quốc gia này sẽ tiến hành tiêu huỷ các con heo 

rừng sinh sống quanh Rome. Thành phố đã cấm các buổi dã ngoại và yêu cầu phải có hàng rào bao 
quanh các thùng rác tại những khu đất rộng nơi phát hiện ra dịch bệnh.  

Hôm 20/4, Bhutan cũng thông báo về một trường hợp nhiễm dịch ASF tại một trang trại nuôi heo 
gần biên giới với Ấn Độ, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE). Ca nhiễm được báo cáo ở một trang trại 

nuôi heo thương mại quy mô vừa ở quận Chhukha, và đàn heo có cả heo trưởng thành và heo con. 

Trong khi đó tại quận Sepahijala (Ấn Độ), một ca nhiễm virus ASF đã được phát hiện ở một trang trại 
nhân giống. Chính quyền bang Tripura, sau đó, đã quyết định tiêu huỷ quy mô lớn đối với những con 

heo nhiễm bệnh của trang trại, với hàng trăm con heo đã bị giết bởi dịch bệnh. 

 

2. Diễn biến giá 

Theo trang Genesus, tính tới ngày 28/4, Philippines vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao nhất thế 

giới, đạt 82.600 đồng/kg. Theo sau lần lượt là Việt Nam và Trung Quốc, với mức giá trung bình là 
55.000 đồng/kg và 43.855 đồng/kg.  

Mexico duy trì vị trí thứ ba, trong khi Tây Ban Nha vượt Nga vươn lên vị trí thứ 4. Cụ thể, giá heo hơi 

trung bình của Mexico là 41.430 đồng/kg và của Tây Ban Nha là 37.205 đồng. 

Đối với thịt heo móc hàm, Hàn Quốc là quốc gia có mức giá cao nhất, với giá đạt hơn 112.800 
đồng/kg, trong khi Anh trở thành vị trí á quân với giá đạt gần 46.000 đồng/kg. 
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Tại Anh, giá heo đã tăng 1,91 bảng/kg trong tuần tính đến ngày 30/4 lên 166.83 bảng/kg. Xu hướng 

này tương tự tự với biến động giá heo tại khu vực EU.  

Giá heo ở EU đã tăng đáng kể trong vài tuần qua, với nguồn cung sẵn sàng cho giết mổ được báo 
cáo ở mức thấp, đặc biệt là ở cả Đức và Tây Ban Nha, hai quốc gia sản xuất lớn nhất của khối. 

Theo dữ liệu từ Ủy ban châu Âu (EC) cho tuần kết thúc vào ngày 17/ 4, giá heo ở Tây Ban Nha là 175 
bảng/kg và 169 bảng /kg ở Đức, cả hai đều cao hơn đáng kể so với đầu năm. Hai thị trường này đã 

ghi nhận sự đảo chiều nhanh nhất kể từ đầu năm, với sự phục hồi khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt 
là trong bối cảnh xuất khẩu yếu hơn. 

Đà tăng không chỉ được ghi nhận ở giá heo thành phẩm, mà giá heo nái cũng tăng mạnh. Không rõ 

liệu các nhà sản xuất ở châu Âu, vốn cũng đang chịu ảnh hưởng từ sự leo thang của chi phí sản xuất, 
có coi đây là cơ hội để xả thêm heo tồn hay không. 

 

 

Bảng 1: Giá heo hơi ngày 28/4/2022 tại một số quốc gia trên thế giới 

(Nguồn: Genesus. Đơn vị: tuỳ theo đơn vị tiền tệ mỗi nước). 
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Trên thị trường thế giới, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá 

lương thực (FAO) giảm nhẹ từ mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 4. Cụ thể chỉ số trung bình đạt 
158,5 điểm trong tháng trước, giảm 0,8% so với tháng 3, nhưng vẫn tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 

trước.  

Tuy nhiên chỉ số giá thịt vẫn tăng 2,2% so với tháng 3 lên 121,9 điểm, xác lập mức cao kỷ lục mới.  
Trong tháng 4, giá heo thịt tăng thêm nữa, mặc dù đà tăng không mạnh như tháng 3, do nguồn cung 

heo cho giết mổ thấp kéo dài ở Tây Âu và nhu cầu trong nước cao ở các quốc gia sản xuất lớn. 

 

3. Xuất khẩu 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), xuất khẩu thịt heo của 
Mỹ đạt mức cao nhất năm trong tháng 3, nhưng vẫn dưới mức kỷ lục xác lập vào cùng kỳ năm ngoái.  

Xuất khẩu thịt heo trong tháng 3 là 222.581 tấn, mức lớn nhất kể từ tháng 11/2021 nhưng giảm gần 
25% so với khối lượng kỷ lục của một năm trước. Giá trị xuất khẩu trong giai đoạn này là 615,3 triệu 

USD, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11 nhưng giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Trong quý I/2022, xuất khẩu thịt heo đã giảm 20% so với một năm trước xuống còn 629.928 tấn, trị 
giá 1,71 tỷ USD, giảm 17%. Trong đó, xuất khẩu thịt heo sang Mexico và Cộng hòa Dominica đã tăng 

Biểu đồ 1: Giá heo nái tại một số quốc gia của EU tăng mạnh từ đầu năm đến tháng 4/2022 

(Nguồn: Markedsnyt/AHDB). 
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với tốc độ kỷ lục trong quý đầu tiên và thị trường Hàn Quốc ghi nhận giá trị tăng mạnh, nhưng xuất 
khẩu sang hầu hết điểm đến khác đều thấp hơn năm ngoái. 

“Trong khi xuất khẩu thịt heo giảm đáng kể so với mức kỷ lục năm ngoái, chúng tôi đã thấy một số 

xu hướng đáng khích lệ trong kết quả của tháng 3”, ông Dan Halstrom, Chủ tịch USMEF, giải thích. 

“Giá mỗi pound thịt heo Mỹ cao hơn một năm trước, với nhu cầu vượt trội từ Mexico và tăng trưởng 
giá trị xuất khẩu ở các thị trường quan trọng như Hàn Quốc và Cộng hòa Dominica. Đồng USD mạnh 

hơn tạo ra áp lực ở một số thị trường nhập khẩu, nhưng điều này sẽ được bù đắp ở một mức độ nào 
đó bằng sự thu hẹp khoảng cách giá giữa thịt heo Mỹ và châu Âu", ông nói thêm.  

Tại Anh, theo AHDB, dữ liệu thương mại mới chỉ có hai tháng đầu năm. Số liệu thương mại của 
HMRC cho thấy quốc gia này đã xuất khẩu 38.000 tấn thịt heo trong giai đoạn này, tăng 30% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Phần lớn mức tăng trưởng này là nhờ sự phục hồi từ mức thấp sau Brexit của năm ngoái, sản lượng 
cũng cao hơn và tốc độ phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm sau sự gián đoạn của khủng 

hoảng đại dịch COVID-19.  

Trong khi đó, xuất khẩu thịt heo của EU trong tháng 1 giảm xuống còn 325.000 tấn, giảm 25% so với 

cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất khẩu tiếp tục giảm trong tháng 2, giảm 36% so với cùng kỳ năm 
2021.  

Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục giảm (giảm tổng cộng 70% trong hai tháng đầu năm), theo sau 

là sự sụt giảm tại thị trường Anh (giảm 35%). Đây là nguyên chính dẫn đến sự sụt giảm trong hai 
tháng đầu năm. Sự gia tăng về khối lượng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines không 

đủ để bù đắp cho sự sụt giảm này. 

 

4. Nhập khẩu 

Xu hướng tiêu thụ thịt heo tại châu Âu gia tăng kể từ nửa sau của năm 2021 và duy trì trong năm 

2022. Theo dữ liệu từ Eurostat, sản lượng thịt heo trong tháng 1 đã giảm 2% so với cùng kỳ năm 
trước xuống 1,97 triệu tấn, trong khi khối lượng xuất khẩu trong cùng kỳ giảm 25% và tiếp tục giảm 

36% trong tháng 2.  

Tuy nhiên nhập khẩu trong tháng 1 lại tăng tới 93% so với cùng kỳ năm trước, với nguồn cung sẵn 
sàng cho tiêu thụ tăng 4%. 
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Các báo cáo thị trường trong ngành cho thấy mặc dù lượng thịt heo tồn kho trong tháng 1 và tháng 2 
ở mức cao so với các năm trước, nhưng nó đang giảm xuống. Nếu điều này thực sự là như vậy, thì 

nguồn cung cấp sẵn có cho nhu cầu tiêu dùng trong biểu đồ trên, thậm chí có thể thấp hơn so với 
thực tế.  

Trong quý I, nhập khẩu thịt heo từ Hàn Quốc cũng phục hồi trở lại mức trước đại dịch là 152.000 tấn, 
tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.  

Hàn Quốc là thị trường trọng điểm đối với thịt heo của châu Á, do nhu cầu vượt xa nguồn cung trong 

nước với mức tiêu thụ thịt heo hàng năm ở mức 27 kg/đầu người. Trong vài năm qua, sản lượng đã 
tăng lên, đạt 1,4 triệu tấn vào năm 2021. USDA kỳ vọng mức sản lượng này sẽ tiếp tục được ghi nhận 

trong năm nay.  

Nhu cầu ở Hàn Quốc ổn định ở mức khoảng 2 triệu tấn/năm và do đó sự cân bằng được khối lượng 

nhập khẩu. 

 

Biểu đồ 2: Biến động cung – cầu thịt heo tại EU trong tháng 2/2022 và tháng 2/2021 (Nguồn: Eurostat/AHDB). 

 Biểu đồ 3: Biến Nhập khẩu thịt heo (gồm cả nội tạng) của Hàn Quốc trong quý I/2022 

(Nguồn: IHS Maritine &Trade/AHDB). 
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Các khu vực xuất khẩu chính là EU, Mỹ, Canada và Nam Mỹ. Bất chấp việc Đức bị cấm xuất khẩu thịt 
heo sang Hàn Quốc vào năm 2021 do sự bùng phát của dịch ASF, EU vẫn chiếm thị phần nhập khẩu 

lớn nhất do Tây Ban Nha đã tăng gấp đôi số lượng xuất khẩu sang quốc gia châu Á kể từ năm 2019, 
nhờ sản xuất trong nước tăng trưởng và gần đây là chính sách nới lỏng của thị trường Trung Quốc.  

Sự gia tăng xuất khẩu của Tây Ban Nha sang Hàn Quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của Mỹ, 

với thị phần trước năm 2022 chiếm khoảng 40%, nhưng con số này hiện đã giảm xuống còn 25%. 

Trong khi đó khối lượng thịt heo từ Anh chỉ chiếm chưa đến 1% thị trường nhập khẩu của Hàn Quốc; 
chỉ có 610 tấn được xuất khẩu trong quý I năm nay.  

Theo báo cáo của USDA, với việc Hàn Quốc tiếp tục đối phó với số ca mắc biến thể Omicron kỷ lục, 
xu hướng tiêu thụ thịt vẫn tương tự như hai năm trước của đại dịch. Giãn cách xác hội, giới hạn năng 

lực và giảm giờ làm việc đã khiến người Hàn Quốc phải ở nhà và không được tới nhà hàng. Kết quả 
là, dịch vụ ăn uống tại nhà hàng tiếp tục giảm vào năm 2021, với các doanh nghiệp Hàn Quốc báo 

cáo mức giảm 71% so với mức độ bảo trợ trước đại dịch. Ngược lại, dịch vụ ăn uống tại nhà đã tăng 
mạnh và bộc lộ sở thích ăn uống của người tiêu dùng khi tự nấu ăn.  

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc, 65,7% người được hỏi cho 

biết thịt heo là lựa chọn thịt hàng đầu của họ khi ăn ở nhà, tiếp theo là thịt bò 18,4%, gà 14,1% và vịt 

1,8%.  

Mặc dù Hàn Quốc có kế hoạch nới lỏng các biện pháp của mình khi các trường hợp nhiễm Omicron 
đã đạt đỉnh kể từ ngày 21/3/2022, nhiều biện pháp vẫn được áp dụng, theo đó giới hạn công suất và 

giảm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

 

5. Dự báo 

USDA dự báo nhu cầu tổng thể của Hàn Quốc đối với thịt heo trong năm 2022 sẽ vẫn ổn định và có 
thể cải thiện trong nửa cuối năm với việc mở cửa trở lại lĩnh vực nhà hàng của nước này. Tuy nhiên, 

các hạn chế liên quan đến COVID-19 tiếp tục hạn chế các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng và 
các doanh nghiệp của Hàn Quốc nơi thịt được tiêu thụ nhiều.  

Sản lượng thịt heo nội địa năm 2022 của Hàn Quốc cũng được dự báo tiếp tục tăng cùng với nhập 
khẩu thịt heo để bắt kịp với nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ. 

Trong khi đó, Dịch vụ Nông nghiệp Quốc tế (FAS) của USDA tại Manila duy trì ước tính sản lượng thịt 

heo năm 2022 của Philippines ở mức 1 triệu tấn, không đổi so với năm 2021, do những nỗ lực tái sản 
xuất ở Luzon được bị cân bằng bởi những đợt bùng phát mới của dịch ASF ở Mindanao và ảnh 

hưởng của bão Odette (Rai) ở Visayas.  
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Nhập khẩu thịt heo của quốc gia Đông Nam Á trong năm 2022 cũng không thay đổi, do việc giảm 
thuế quan của quy chế Tối huệ quốc dự kiến sẽ hết hiệu lực sau ngày 17/5.
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

Theo trang The Pig Site, đàn heo nái của Trung Quốc đã giảm 3,3% trong tháng 3 xuống còn 41,9 

triệu con, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia này có 422,5 triệu con heo vào cuối tháng 3, 
giảm 5,9% so với tháng trước nhưng tăng 1,6% so với năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 

Trung Quốc. 

Tuy nhiên, sản lượng thịt heo của Trung Quốc ghi nhận mức quý cao nhất trong hơn ba năm vào quý 
I/2022, phản ánh sự gia tăng trong hoạt động chăn nuôi sau sự suy giảm vì dịch ASF.  

Cụ thể, quốc gia châu Á đã sản xuất 15,61 triệu tấn thịt heo trong ba tháng đầu năm, tăng 14% so với 
một năm trước đó, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy.  

“Sản lượng thịt heo trong quý đầu tiên được quyết định bởi đàn heo nái trong nửa đầu năm ngoái, đạt 

45,64 triệu con vào cuối quý 2/2021, một kỷ lục mới trong chu kỳ gần đây”, ông Wang Zuli, nhà 
nghiên cứu tại Viện Kinh tế và Phát triển Nông nghiệp thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung 

Quốc, cho hay.  

Trung Quốc đã giết mổ 195,66 triệu con heo trong giai đoạn này, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 

trước đó. 

Sản lượng thịt heo của Trung Quốc đạt 52,96 triệu tấn vào năm ngoái, chỉ thấp hơn mức 53,4 triệu 
tấn được sản xuất trong năm 2017, nhờ sản lượng phục hồi nhanh chóng sau khi dịch ASF bùng phát 

và hoành hành ở nước này vào năm 2018 và 2019. 

Mặc dù hầu như đều thua lỗ kể từ mùa hè năm ngoái, các nhà sản xuất hàng đầu đều tăng đáng kể 
doanh số bán hàng trong quý đầu tiên do đầu tư vào các trang trại chăn nuôi trong hai năm qua. 

Theo dữ liệu của nhà sản xuất hàng đầu Muyuan Foods, sản lượng heo của công ty đã tăng 80% 
trong quý I/2022 so với một năm trước, tương đương 13,8 triệu con heo. 

Về tình hình dịch ASF, ngoại trừ trường hợp bùng phát dịch ASF tại khu tự trị Tân Cương được báo 

cáo hôm 23/2, Trung Quốc không báo cáo thêm ca nhiễm khác trong tháng 4. 
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2. Biến động về giá 

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc tăng trở lại sau chuỗi giảm kéo dài. Theo đó, giá đã tăng 

19,2% trong tháng 4. Tuy nhiên, Bloomberg cho biết có lẽ còn quá sớm để gọi đây là bước ngoặt vì 
nhu cầu ở thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới vẫn phải đối mặt với những hạn chế, gồm cả 

các lệnh phong toả chống COVID-19. 

 

 

Trong tuần tính đến ngày 29/4, giá thịt heo trung bình của quốc gia châu Á do Bộ Nông nghiệp theo 
dõi đạt 20,26 NDT/kg, tăng 9,4% so với tuần trước đó. Dù vậy, giá vẫn thấp hơn 29,3% so với cùng kỳ 

năm trước.  

Hồi tháng 2, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã thông báo rằng thịt heo sẽ được 
dự trữ để bổ sung cho các kho quốc gia, vì giá thịt heo trung bình trên toàn quốc so với giá ngũ cốc 

đã giảm xuống dưới mức cảnh báo, theo Tân Hoa xã. 

 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Trong tháng 4, dữ liệu hải quan cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 592.000 tấn thịt các loại, giảm 

35,7% so với cùng kỳ năm trước, do sản lượng thịt ho trong nước tăng mạnh đã hạn chế nhu cầu đối 
với sản phẩm từ thị trường quốc tế. 

Nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi dịch vụ hậu cần bị gián đoạn do lệnh phong toả kéo dài ở Thượng 

Hải. 

Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 4/2022 (Nguồn: zhuwang.cc).
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Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, nhập khẩu thịt trong 4 tháng đầu năm đã 
giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2,26 triệu tấn. 

Nhu cầu đối với thịt heo nhập khẩu đã sụt giảm trong năm nay sau khi người chăn nuôi heo Trung 

Quốc tăng cường chăn nuôi để bù đắp thiệt hại do dịch ASF trong những năm gần đây. Theo công ty 
môi giới Everbright Futures, triển vọng nhu cầu đối với thịt heo khá ảm đạm vì các biện pháp phong 

toả chống COVID-19 và sự chuyển đổi sang thịt gia cầm. 

 

4. Dự báo và triển vọng 

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ vẫn yếu do giá trong nước không đủ cao để thu hút nguồn 
cung từ thị trường nước ngoài. Nếu thị trường cải thiện hơn nữa trong quý 3, nhu cầu nhập khẩu thịt 

và ngũ cốc sẽ tăng lên, bà Pan Chenjun, chuyên gia phân tích cấp cao của Rabobank, cho hay.  

Theo USDA, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong năm nay được dự báo giảm gần 20% và đẩy 

thương mại toàn cầu xuống mức thấp hơn, bù đắp cho sự phục hồi nhu cầu giữa các nước nhập 
khẩu lớn khác khi họ phục hồi sau sự gián đoạn liên quan đến đại dịch. 
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PHẦN III: 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4/2022, tổng số heo ước tăng 5,5% so với 

cùng kỳ năm trước đó. Tính đến ngày 24/4, cả nước không còn dịch heo tai xanh và dịch lở mồm 
long móng; dịch ASF còn ở 27 địa phương.  

Về tình hình dịch ASF, theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, từ đầu năm 2022 đến 

đầu tháng 4, dịch ASF đã xảy ra tại 26 xã, thị trấn của huyện 4 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm Vĩnh 
Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng với tổng số 584 con bị bệnh, chết buộc chôn hủy. Hiện trên 

địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn 11 xã của 4 huyện có gia súc mắc bệnh chưa qua 21 ngày. 

Theo nhận định từ cơ quan chức năng, so với cùng kỳ năm trước, năm nay dịch bệnh có chiều hướng 

tăng cao. Đặc biệt, với tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ đang còn phổ biến và hiện nay chưa có vacxin 
phòng bệnh, nếu người nuôi chủ quan, không tuân thủ quy trình hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh 

học và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thì dịch bệnh rất 
dễ bùng phát. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 4/2022, Việt Nam nhập khẩu 393,7 triệu USD 
giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 9,8% so với cùng kì năm 2021. 

Về các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì tăng 19% 

so với năm ngoái lên 494.911 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 61,4% lên hơn 188,88 triệu USD.  

Khối lượng nhập khẩu ngô, ngược lại, giảm 32,3% xuống 483.013 tấn, với giá trị nhập khẩu cũng giảm 
14,2% xuống gần 174,1 triệu USD.  

Trong khi khối lượng nhập khẩu đậu nành giảm 8,2% xuống 201.355 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 
16,2% lên gần 145,65 triệu USD.  

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật cũng tăng 63% lên hơn 145,3 triệu USD. 
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Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thông (NN&PTNT), trong tháng 4, giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn giữ ổn định ở mức 

cao từ cuối tháng trước do ảnh hưởng của thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới tăng 
mạnh trong bối cảnh chiến tranh giữa Nga - Ukraine.  

Cụ thể, các mặt hàng gồm: cám gạo tại Bình Phước và Hà Nội giữ vững mức tương ứng là 8.000 

đồng/kg và 8.600 đồng/kg; ngô bột tại Hà Nội giữ giá 9.200 đồng/kg, còn tại Bình Phước giữ mức 
10.200 đồng/kg; ngô hạt tại Hà Nội ở mức 8.700 đồng/kg, tại Bình Phước là 10.000 đồng/kg.  

Giá thức ăn chăn nuôi thế giới tăng đã ngay lập tức ảnh hưởng tới thị trường nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi nhập khẩu trong nước.  

Đầu tháng 4, giá ngô nhập khẩu tại cảng Cái Lân tăng thêm 200 đồng/kg, lên khoảng 9.200 – 9.500 

đồng/kg đối với hàng giao tháng 5, 6, 7. Đây là mức giá cao hơn từ 20 – 25% so với cuối năm 2021 
và cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đang đứng trước áp lực rất lớn khi thời gian chốt giá các 
hợp đồng nhập khẩu đã đến gần, nhưng giá thế giới vẫn ở mức cao và các sản phẩm đầu ra như giá 

heo, gà vẫn chưa có dấu hiệu tích cực. 

Theo thông báo, kể từ ngày 1/5, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như 
USFeed, C.P Việt Nam, Hòa Phát, GreenFeed, CJ Vina Agri, Wagon Việt Nam thông báo tăng giá bán 

thức ăn chăn nuôi cho heo 300 – 500 đồng/kg, báo Thanh Niên cho hay.  

Như vậy, trong vòng 4 tháng qua, thức ăn chăn nuôi đã có 4 lần tăng giá liên tiếp, tổng mức tăng 

khoảng 40.000 đồng/kg. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết người chăn nuôi kỳ vọng giá 
heo hơi có thể nhích lên 60.000 đồng/kg, nhưng đến nay, tình hình thị trường cho thấy, giá heo xuất 

chuồng đang chững lại ở mức thấp, có lợi cho người tiêu dùng trong những ngày nghỉ lễ. 

 

Bảng 2: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan).
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3. Diễn biến giá 

Giá heo hơi trung bình cả nước phổ biến tăng trong tháng 4. Trong đó khu vực miền Nam tăng mạnh 

nhất, tăng 9,7%, theo sau là giá tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tăng 5,5%. Tại khu vực phía 
bắc, giá biến động mạnh vào giữa tháng và trở lại quanh mức 54.000 đồng/kg vào cuối tháng.  

Theo Cục Xuất nhập khẩu, thuộc Bộ Công Thương, trong tháng 4, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản 

phẩm từ thịt tăng trở lại do việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, văn hóa và lễ hội, các nhà hàng, 
nhà ăn tại trường học và nhà máy, nên giá heo hơi tăng nhẹ trở lại tại một số khu vực. 

  

 

Ghi nhận trong ngày 25/4, tại miền Bắc, giá heo hơi báo ở 53.000 – 56.000 đồng/kg. Trong đó giá 
thu mua phổ biến là 53.000 – 54.000 đồng/kg, còn các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái 

Bình, Hà Nội và Tuyên Quang có nơi giá lên 55.000 – 56.000 đồng/kg.  

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được giao dịch trong khoảng 52.000 – 57.000 đồng/kg, với 

Quảng Bình báo giá thấp nhất khu vực, đạt 52.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị có giá tốt nhất - 
57.000 đồng/kg.    

Tại miền Nam, heo hơi được trả với mức giá cao nhất cả nước, phổ biến đạt 55.000 – 56.000 

đồng/kg, với An Giang được giá tốt nhất, 57.000 đồng/kg. 

 
 
 

Biểu đồ 5: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 4/2022 (Nguồn: Tổng hợp thị trường. Đơn vị: đồng/kg). 
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4. Tình hình tiêu thụ và nhập khẩu 

Cục Xuất nhập khẩu cho biết do nhu cầu yếu nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt 

Nam tiếp tục giảm trong quý I/2022. Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, quý I/2022, 
Việt Nam nhập khẩu 134.290 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 303,53 triệu USD, giảm 20,7% về 

lượng và giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 21.100 tấn thịt heo (mã HS 0203), trị giá 46,06 triệu USD, giảm 34,8% 
về lượng và giảm 39,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.  

Thời gian qua, nhập khẩu thịt heo liên tục giảm do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến 
tiêu thụ thịt heo trong nước không mấy khả quan, trong khi sản lượng heo liên tục phục hồi.  

Trong giai đoạn này, Brazil, Nga, Đức, Canada và Hà Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo 

cho Việt Nam. Trong đó, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam với 7.990 tấn, trị 
giá 18,04 triệu USD, tăng 185,6% về lượng và tăng 181,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

 

5. Dự báo 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, thời gian tới, khả năng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng khi giá thành chăn nuôi 

và giá xăng dầu ở mức cao, nhưng khó có thể tăng đột biến do các trường học sẽ bước vào kỳ nghỉ 

hè, các nhà hàng, quán ăn cũng đều đang giữ mức trung bình và chưa phục hồi như thời gian trước.  

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 2 châu Á về tiêu 
thụ thịt heo trong năm 2022. Cụ thể, tiêu thụ thịt heo tại Việt Nam dự báo đạt 3,4 triệu tấn vào năm 

2022, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022- 2030.  

Bộ NN&PTNT dự báo sản lượng thịt gia súc và gia cầm trong quý II/2022 đạt gần 1,7 triệu tấn, tăng 
4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản lượng thịt bò đạt khoảng 110.000 tấn, tăng 3,4%; sản 

lượng thịt trâu đạt khoảng 28.100 tấn, tăng 2,6%; sản lượng thịt heo đạt hơn 1,05 triệu tấn, tăng 4,7%; 

sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 476.000 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021.  

Về tiêu thụ, tthời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tăng trở lại do Việt 
Nam mở cửa du lịch, các hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên do nguồn cung thịt của 

Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt 
và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. 

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng sau 12 đợt tăng giá 

thức ăn chăn nuôi kể từ cuối năm 2020, trong khi giá thành sản xuất đang dao động 60.000 đồng/kg, 

điều này có nghĩa người chăn nuôi đang lỗ khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg.  
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"Giá heo trong quý II sẽ chỉ có thể dao động quanh 60.000 đồng/kg vì dù nhà hàng, trường học, bếp 
ăn công nghiệp hoạt động trở lại nhưng sẽ chưa ổn định, lực cầu vẫn khó tăng đột biến. Ngoài ra, 

dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng, họ vẫn dè dặt với các hoạt động ăn uống 
ngoài gia đình nên lượng tiêu thụ thịt vẫn khó tăng nhanh", ông Đoán dự báo.
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PHẦN IV: 

 

Nếu như quý I/2021 là mùa kinh doanh bội thu của các doanh nghiệp chăn nuôi heo thì quý I/2022 

lại là một giai đoạn đáng quên.  

Kết thúc tháng 4, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu 
và lợi nhuận giảm sâu dưới tác động của chi phí đầu vào tăng, xuất khẩu gặp khó. Giá thức ăn chăn 

nuôi tăng chóng mặt là một trong những nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp và hộ nông dân đối 
mặt với thua lỗ kéo dài. 

 

1. Doanh nghiệp nuôi heo gặp khó trong quý đầu năm 

Mảng chăn nuôi khốn đốn vì giá thức ăn leo thang, lãi ròng Dabaco còn chưa tới 
9 tỷ quý I 

 CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 

I/2022 ghi nhận doanh thu tăng song lợi nhuận lại giảm sâu so với cùng kỳ. 

Quý I, tổng doanh thu là 2.921 tỷ, doanh thu thuần của Dabaco đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 13,4% so với 
quý I/2021. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm sản xuất chiếm 94,4% tổng doanh thu (2.759 tỷ 

đồng); doanh thu mảng bất động sản và hoạt động xây dựng gần 19 tỷ; doanh thu thương mại, siêu 
thị, khách sạn, nhà hàng gần 144 tỷ. 

Giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 254 tỷ, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 25,4% cùng kỳ 
còn 9% kỳ này. 

Trừ đi các chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 8,6 tỷ đồng, giảm gần 98%. Đây là mức lợi 

nhuận thấp nhất trong 10 quý qua của Dabaco.  

Năm 2022, doanh nghiệp lên mục tiêu tổng doanh thu 22.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 918 tỷ 

đồng. Như vậy, sau ba tháng, Dabaco mới đạt 13% chỉ tiêu doanh thu và chưa tới 1% kế hoạch lợi 
nhuận cả năm. 
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Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm sâu, Dabaco cho biết trong quý I, ngành chăn nuôi tiếp tục 
phải đối mặt với những khó khăn kép cả trên người và vật nuôi từ dịch COVID-19 và dịch trên đàn gia 

súc, gia cầm đặc biệt là dịch ASF. 

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của cuộc chiến tranh Nga - Ukraine cũng ảnh hưởng tới chuỗi cung 
ứng nguồn nguyên liệu đầu vào và các hoạt động giao thương, vận tải quốc tế. 

Việc đứt gãy chuỗi cung ứng và những khó khăn, cản trở từ dịch bệnh đã làm ảnh hưởng lớn tới sản 

xuất và tiêu dùng, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá các sản phẩm chăn nuôi lại không 
tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ tới ngành chăn nuôi nói chung và Dabaco nói riêng. Các khó khăn 

này đã dẫn tới kết quả của các công ty chăn nuôi giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

 

Doanh thu của Masan MEATLife giảm mạnh do tách mảng chăn nuôi 

CTCP Masan MEATLife (Mã: MML) vừa công bố BCTC quý I/2022 với doanh thu 

thuần đạt 931 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ gồm doanh thu từ mảng kinh doanh 
thịt. 

Lợi nhuận gộp kỳ này chỉ đạt 56 tỷ đồng, giảm 91,6%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 14% xuống còn 6%. 

Lợi nhuận gộp giảm chủ yếu do từ cuối năm 2021, MML đã tách mảng chăn nuôi, mảng kinh doanh 
đóng góp 80% doanh thu của doanh nghiệp. MML đã định hướng cho hai công ty con phụ trách 

mảng này trực tiếp bán, phân phối và kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc. 

Trong quý, doanh thu tài chính tăng trưởng đột biến gấp 14,3 lần cùng kỳ lên 460 tỷ đồng chủ yếu do 

khoản thu nhập tài chính khác tăng lên 400 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính, chi phí quản lý và bán 
hàng đều giảm mạnh với cùng kỳ. 

Do đó, dù doanh thu giảm sâu song công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng 

67%. Lãi ròng đạt 274 tỷ đồng, EPS là 837 đồng. 

 

Mảng nông nghiệp của Hòa Phát lỗ quý thứ 2 liên tiếp 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết doanh thu thuần quý I của riêng 
mảng nông nghiệp đạt 1.628 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm trước và 

giảm 14% so với quý trước. Trong quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận lỗ sau thuế 55,8 tỷ đồng trong 
mảng nông nghiệp, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp vẫn có lãi 392 tỷ đồng. Tuy vậy, mức 

lỗ của nông nghiệp HPG đã được cải thiện so với quý IV/2021 là lỗ 98,3 tỷ đồng. 

Lý giải nguyên nhân, HPG giải thích: "Ngành chăn nuôi nói chung tiếp tục đối mặt với khó khăn kép từ 

dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi, 
sức cầu với sản phẩm thịt chất lượng cao, nhất là thịt bò còn yếu. 
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Bất ổn trong cuộc chiến Nga - Ukraine đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào, vì đây 
là hai quốc gia cung cấp nguồn nguyên liệu lớn của ngành thức ăn chăn nuôi thế giới. Điều đó ảnh 

hưởng tới chi phí thức ăn chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi heo, bò và gia cầm của HPG, trong khi giá 
sản phẩm không tăng làm giảm lợi nhuận gộp". 

 

Nông nghiệp BaF (BAF) báo lãi đi lùi ba tháng đầu năm 

Không chỉ các ông lớn ngành chăn nuôi gặp khó trong quý đầu năm, CTCP Nông 

nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) cũng vừa cho biết doanh thu thuần đạt 1.539 tỷ đồng, tương ứng 
giảm 38%. Phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ mảng bán nông sản, với cơ cấu là trên 80%, 

còn lại là từ hoạt động chăn nuôi.  

Doanh thu thuần giảm 38% nhưng lợi nhuận gộp lại tăng 5,2%, đạt 141 tỷ đồng kỳ này nhờ việc kiểm 
soát tốt giá vốn hàng bán khi giảm 40% chỉ còn 1.398 tỷ đồng kỳ này. Biên lợi nhuận gộp nhờ đó 

cũng được cải thiện từ 5,4% lên 9,1%.  

Mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng do trong kỳ các chi phí phát sinh tăng so với kỳ trước dẫn đến lãi 

sau thuế kỳ này chỉ đạt 87,7 tỷ đồng, giảm 5,7%. 

Năm 2022, BAF đặt kế hoạch kinh doanh khiêm tốn với doanh thu thuần ở mức 5.950 tỷ đồng, giảm 
43% so với kết quả năm ngoái. Với kết quả như trên, doanh nghiệp đã đạt 26% kế hoạch năm. 

 

2.  Tin hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành 

 IFC đầu tư vào Tập đoàn Mavin 52 triệu USD để phát triển heo giống chất 
lượng cao và mở rộng công suất chăn nuôi 

Chiều ngày 12/5 vừa qua, Tập đoàn Mavin, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Quỹ Châu Á mới nổi 

IFC thuộc Công ty Quản lý Tài sản IFC đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư và công bố đối tác chiến 
lược. Theo đó, IFC sẽ đầu tư 52 triệu USD vào Tập đoàn Mavin dưới hình thức cổ phần phổ thông để 

phát triển ngành heo. 

Khoản hỗ trợ này sẽ giúp Mavin phát triển 3 trang trại chăn nuôi heo gồm: trang trại quy mô 62 ha tại 
huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai; trang trại quy mô 100 ha tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; trang trại quy 

mô 45 ha tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Với sự hỗ trợ của IFC, đến năm 2025, dự kiến quy mô đàn heo giống của Tập đoàn Mavin sẽ tăng lên 

7.500 con heo cụ kị (GGP) và ông bà (GP), đạt tổng số là 15.600 con; quy mô đàn heo bố mẹ (PS) 
tăng lên 72.000 con, đạt tổng 87.400 con. Số lượng đàn giống tăng lên như trên sẽ làm quy mô các 
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trang trại chăn nuôi heo thịt thương phẩm tăng lên gấp 3 lần, đạt khoảng 150 trang trại, tăng năng 
lực cung cấp của Mavin cho thị trường lên khoảng 900.000 heo thịt mỗi năm. 

Khoản đầu tư này của IFC sẽ hỗ trợ Tập đoàn Mavin phát triển đàn heo giống chất lượng cao và mở 

rộng công suất chăn nuôi heo tại Việt Nam. 

Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, IFC cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn Mavin tiên phong cải tiến các 
điều kiện về phúc lợi động vật bao gồm triển khai và áp dụng mô hình chăn nuôi heo theo nhóm, giúp 

cải thiện thông lệ chăn nuôi tại Việt nam, đáp ứng và phù hợp với tiêu chuẩn của Châu Âu về phúc lợi 
động vật. 

 

Nông nghiệp BaF chốt danh sách trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 84% 

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức 

bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu. Trong đó, ngày 10/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh 
sách chia cổ tức với tổng tỷ lệ 84%. 

Cụ thể, Nông nghiệp BaF dự kiến phát hành 35,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 

theo tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 45 cổ phần mới. 

Dự kiến tổng số tiền 351 tỷ đồng dùng cho đợt chi trả cổ tức này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối cuối năm 2021 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 

Bên cạnh đó, Nông nghiệp BaF cũng sẽ phát hành 30,42 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 
với tỷ lệ 39%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phần sẽ được nhận về 39 cổ phần mới. 

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến là 304,2 tỷ đồng sẽ được trích 24,36 tỷ đồng 

từ nguồn LNST chưa phân phối (lũy kế đến 31/12/2021) và 279,84 tỷ đồng lấy từ thặng dư vốn cổ 
phần tại thời điểm 31/12/2021. 

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của BaF dự kiến tăng lên 1.435,2 tỷ đồng.
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PHẦN V: 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục thu mua thịt heo cho dự trữ quốc gia để bình ổn thị 
trường khi giá heo hơi tại quốc gia này liên tục giảm. Quốc gia này đã mua 40.000 tấn thịt heo đông 

lạnh địa phương để dự trữ nhà nước vào ngày 13/5, theo một thông báo do cơ quan quản lý dự trữ 
đưa ra trong năm nay. 

Trong khi đó USDA đề nghị một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Manassas – ATCC – hỗ trợ cho 
cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp (ARS) trong vòng 5 năm để giúp cơ quan này hoàn thành 

nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp khoa học cho các vấn đề quốc gia và toàn cầu.  

ATCC đã được cấp cho hai dự án trị giá tổng cộng 385.000 USD, trong đó có dự án phát triển vắc xin 
phòng virus ASF, theo Feed Navigator.  

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, thời gian qua, việc xuất khẩu sản phẩm thịt cũng đã có những bước tiến 

như xuất khẩu thịt heo sữa, heo mảnh sang thị trường Hong Kong, một số sản phẩm thịt heo khử 
trùng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm gia cầm chế biến cũng còn 

nhiều tiềm năng.  

Thời gian tới, để đẩy mạnh xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt, các doanh nghiệp của Việt Nam phải 

đồng thời đáp ứng được những yêu cầu của OIE và các quy định thị trường mà chúng ta hướng tới. 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực 

phẩm và phục vụ xuất khẩu. 

Về sự lây lan của dịch ASF tại Quảng Trị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh và 
Sở NN& PTNT ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của 

Chính phủ và Bộ NN&PTNT. Đồng thời, lấy mẫu gửi xét nghiệm tại các địa phương mới xuất hiện 
dịch, tái phát dịch sau 21 ngày, tiến hành tiêu hủy heo bệnh theo quy định, cấp hóa chất tiêu độc khử 

trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại và triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ 
xuân 2022.
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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 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Thống kê 
Tổng cục Hải quan 

Reuters 
Pig Progress 

Bloomberg 

Feed Navigator 

Bộ Nông nghiệp Mỹ 
Trang web zhuwang.cc 

Trang web Genesus 
AHDB 

The Pig Site 
Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ 

Tân Hoa xã 

Báo Thanh Niên 

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 4/2022” 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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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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