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TÓM TẮT THÁNG 4/2022 

 

 

Trong tháng 4, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn 
cầu đều tiếp tục tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

 Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2022 ước 

đạt 550 nghìn tấn với giá trị đạt 273 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu 
gạo 4 tháng đầu năm 2022 đạt 2,05 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng nhưng 
giảm 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.  

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam sau khi tăng lên mức 425 USD/tấn vào giữa tháng 4/2022, 
thì giảm trở lại mức 415 USD/tấn, tương đương mức trung bình tháng 3/2022.  

 

Các chuyên gia tiếp tục nhận định xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ duy trì trạng thái tích 
cực trong 2022. 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo xuất khẩu Việt Nam năm 2022 
có thể đạt 6,5 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 nhờ nhu cầu khả quan của các thị trường 
tiêu thụ gạo truyền thống, các nước khác cũng tăng nhập khẩu gạo để đảm bảo tiêu dùng 
và dự trữ quốc gia. 

Đối với thị trường trong nước dồi dào khi nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã thu 
hoạch được khoảng 90% vụ Đông Xuân. 

Giá nguyên vật liệu tăng cao và bất ổn chính trị kéo dài có thể khiến tỷ lệ sử dụng phân 

bón giảm, kéo theo năng suất lúa không được như kỳ vọng. Ngoài ra, việc chuyển đổi loại 
hình trồng trọt khiến diện tích gieo trồng lúa bị thu hẹp, điều này khiến nguồn cung lương 
thực giảm cả về chất lẫn lượng trên diện rộng. 
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PHẦN I: 

 

1. Sản xuất - Tiêu thụ 

Trong tháng 4, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu đều 
tiếp tục tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 4 ước khoảng 

42,8 triệu tấn, tăng 0,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) 
cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 4 đạt 42,9 triệu tấn, tăng 1,02% so với cùng kỳ 2021. 

 

Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới trong tháng 4 
khoảng 43,4 triệu tấn, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43,4 triệu tấn trong tháng 4  và 
tăng 1,82% so với cùng kỳ 2021. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo ở mức 42,8 triệu 
tấn, tăng 1,02%. 

 



 

5 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan:  Cuối tháng 4, tại cuộc họp, Ủy ban Chính sách Gạo quốc gia đã phê duyệt 146 
triệu baht để hỗ trợ canh tác lúa hữu cơ trong năm nay. Các cơ quan nhà nước đã được 

chỉ đạo giúp nông dân tiếp cận thị trường và nâng cấp các tiêu chuẩn chất lượng. 

Thái Lan xuất khẩu 6,11 triệu tấn gạo các loại trong năm ngoái, tăng 6,68% so với mức 5,73 triệu 
tấn năm 2020, với giá trị xuất khẩu đạt 108 tỷ baht, giảm 7,14% so với 116 tỷ baht vào năm 2020. 

Các lô hàng xuất khẩu năm 2021 bao gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9%), 1,4 triệu tấn gạo 
Thái 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%). 

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng 14,8% 
trong năm nay lên 7 triệu tấn, nhờ nguồn cung cấp nước dồi dào, nhu cầu cao hơn do kinh tế toàn 
cầu phục hồi và tỷ giá hối đoái thuận lợi. 

 

Ấn Độ:  Khu vực Tây Á từ trước đến nay được biết đến là khách hàng lớn nhất của gạo 
basmati Ấn Độ, chiếm tới 85% đến 90% lượng gạo Basmati xuất khẩu của Ấn Độ. 

Ông Vinod Kaul, giám đốc điều hành, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ (AIREA) cho 
biết, “Trong 9 tháng đầu năm tài chính hiện tại (từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2021), xuất khẩu 
gạo Basmati Ấn Độ đã giảm 38% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Hoạt động xuất khẩu kỳ 
vọng sẽ tăng trong quý 4 năm tài chính 22 vì tháng Ramadan của tháng 4 sắp đến, nhu cầu tiêu 
thụ gạo ở khu vực Trung Đông sẽ gia tăng”. 

Ông Kaul cũng cho biết việc tăng giá cước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ 
“Chi phí vận chuyển hàng hóa đã tăng hơn gấp đôi trong mười ngày qua bắt đầu từ tháng Hai. Giá 
cước vận chuyển là 1.100 USD/container vào cuối tháng 1, nay đã tăng lên 2.300 USD/container”. 

Ấn Độ đã xuất khẩu 4,6 triệu tấn gạo Basmati trong giai đoạn 2020-21. Nhưng trong năm tài khóa 
này, xuất khẩu khó có thể vượt 4,1 triệu tấn, Kaul nói. Ông nói: “Vấn đề thanh toán với Iran vẫn 
tiếp diễn, mặc dù một số hoạt động xuất khẩu đang diễn ra thông qua thanh toán bằng tiền tệ thứ 
ba được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cho phép”. 

Tuy nhiên, trong khi xuất khẩu gạo Basmati đang lao đao vì giá cước tăng và các nhà xuất khẩu 
không có lựa chọn trong việc tìm kiếm đối tác, thị trường khác, thì xuất khẩu gạo non-Basmati 
đang hoạt động rất tốt. 
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Theo BV Rao, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo, xuất khẩu gạo non-Basmati dự kiến sẽ 
vượt 17 triệu tấn trong năm tài khóa hiện tại. Xuất khẩu vượt 12,53 triệu tấn trong chín tháng đầu 
năm 2021-22, so với 13 triệu tấn trong cả năm tài chính 2020-21. Xuất khẩu gạo non-Basmati 
tăng 51,8% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái do lượng mua cao hơn 
của Trung Quốc và Bangladesh. 

 

Pakistan: Theo hiệp hội lương thực Việt Nam, mặt hàng gạo trắng của Pakistan kết thúc 
tuần ngày 22/4 ảm đạm do thị trường tiền tệ đầy bất ổn, tháng Ramadan đang diễn ra và 

nhu cầu mới vắng mặt. Dự kiến khuynh hướng này sẽ tiếp tục trong tuần tới do các thương nhân 
nghỉ mừng lễ hội Eid al-Fitr trong khi dự báo tháng 5-6/2022 tới vẫn sẽ yên ắng do nước này bước 
vào thu hoạch vụ bắp và do đó một số thương nhân Trung Quốc sẽ tập trung nhập khẩu bắp thay 
cho mặt hàng gạo. Riêng phân khúc gạo tấm trắng duy trì sự ổn định trong tuần qua nhờ nhu cầu 
từ Trung Quốc và Indonesia hỗ trợ. Trong khi đó, giá chào gạo basmati kết thúc tuần tăng nhẹ do 
cung cấp hạn chế và nhu cầu trong nước hiện rất sôi động. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 
1/9/2021 đến ngày 24/4/2022 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU đã 

xuất khẩu tổng cộng 220.936 tấn gạo xay xát, tăng khoảng 11% so với 198.194 tấn của cùng kỳ 
của niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 148.804 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt 
tổng cộng 72.134 tấn. 

 

Myanmar: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo Myanmar cả năm 2022 đạt 
2,2 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2021 nhờ biên giới Myanmar – Trung mở cửa lại hồi 

đầu tháng 1/2022 cùng với nhu cầu gạo trắng, gạo đồ từ Sri Lanka cũng như nhu cầu nhập khẩu 
gạo tấm từ châu Âu và gạo trắng từ Philippines hỗ trợ. 

 

b. Nhập khẩu 
 

Trung Quốc: Theo tờ China Daily, các quan chức của Bộ Nông nghiệp và các vấn đề 

Nông thôn Trung Quốc nói với các phóng viên rằng về tổng thể vụ Hè được dự đoán là 

tốt hơn bất chấp bị lũ lụt vào mùa thu hoạch năm ngoái. Đồng thời, các biện pháp phòng, chống 
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dịch bệnh trên phạm vi cả nước làm hạn chế các hoạt động gieo cấy vụ Xuân. Tính đến ngày 
19/4/2022, việc gieo trồng ở Đông Bắc, Trung Quốc đã hoàn thành 74,2%. 

Cục trưởng Cục quản lý trồng trọt lưu ý, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nông thôn ổn 
định. Theo báo cáo, Bộ đã thiết lập các kênh hỗ trợ nông dân sản xuất trong thời gian dịch bệnh. 

“Hiện tại, việc phân phối các nguồn lực nông nghiệp nói chung vẫn diễn ra bình thường. Nguồn 
cung cấp hạt giống, thuốc trừ sâu và phân bón về tổng thể được đảm bảo và công tác phân phối 
trên toàn quốc đã hoàn thành hơn 90%” ông cho biết. 

 

 Venezuela:  Cơ quan USDA đã công bố Báo cáo Quốc gia Thường niên của FAIRS cho 

Venezuela. Báo cáo cho thấy gạo là một trong những mặt hàng bị kiểm soát giá theo 
quy định của nước này. 

Năm 2021, tổng nhập khẩu nông sản ước tính tăng khoảng 35% lên 2,4 tỷ USD. Gạo, đậu nành, 
ngô, đường và lúa mì là các sản phẩm nhập khẩu quan trọng nhất trong năm 2021. Mỹ là nhà 
xuất khẩu gạo chính của Venezuela. 

Chính phủ Venezuela thông qua SENIAT áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 12% cố định    
đối với việc bán các sản phẩm thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu. Thuế VAT     
áp dụng cho hàng nhập khẩu dựa trên tổng trị giá hải quan. Tuy nhiên, mặt hàng gạo được     
miễn thuế VAT. 

 

Australia: USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong năm thị trường 2022-2023 

(3/2023 - 2/2024) của Australia. Theo bảng cân đối, mặc dù chưa công bố số liệu chính 
thức trong năm thị trường 2022/23, cơ quan này đã nâng dự báo về diện tích thu hoạch, sản 
lượng lúa, xuất khẩu, tiêu thụ và dự trữ của Australia so với dự báo chính thức trong năm thị 
trường 2021-2022. 

 

Ngoài ra, cơ quan này cũng đã hạ dự báo nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022-2023 so với 
dự báo chính thức trước đó. 

Về sản lượng lúa trong năm thị trường 2022-2023 của Australia, cơ quan USDA dự báo ở mức 
750.000 tấn, tăng so với ước tính 653.000 tấn trong năm thị trường 20212-2022. Sự gia tăng này 
là do diện tích lúa tăng lên 75.000 ha từ mức ước tính 65.000 ha. Sự gia tăng diện tích phản ánh 
sự cải thiện về khả năng cung cấp nước tưới.  
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Dự báo sản lượng lúa năm 2021/22 sẽ tăng từ 458.000 tấn trong năm thị trường 2020-2021 lên 
653.000 tấn do diện tích thu hoạch tăng 41%. Sản lượng lúa năm thị trường 2021-2022 tương 
đương với dự báo chính thức của cơ quan USDA, đồng thời cơ quan này cũng kỳ vọng năng suất 
trung bình sẽ duy trì ổn định ở mức trung bình 10 năm trước đó. 

Về tiêu thụ, cơ quan USDA dự báo lượng gạo tiêu thụ trong năm thị trường 2022-2023 ở mức 
370.000 tấn, tăng so với ước tính 360.000 tấn trong năm thị trường 2021-2022. Sự gia tăng       
này là do khả năng sản xuất và cung ứng bình quân tăng. Mức tiêu thụ trong năm thị trường 
2021-2022 không thay đổi so với dự báo chính thức của cơ quan USDA nhưng cao hơn năm thị 
trường trước đó. 

Về lượng gạo xuất khẩu trong năm thị trường 2022-2023 của Australia, cơ quan USDA dự báo ở 
mức 300.000 tấn, tăng từ mức 250.000 tấn trong năm thị trường 2021-2022 do sản lượng dự kiến 
tăng. Dự báo xuất khẩu gạo của năm thị trường 2021-2022 không thay đổi so với dự báo chính 
thức của USDA và cao hơn khoảng 2,7 lần so với 93.000 tấn của năm thị trường trước đó. 

Đối với nhập khẩu, cơ quan USDA dự báo nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022-2023 của 
Australia ở mức 160.000 tấn, giảm so với ước tính 200.000 tấn trong trong thị trường 2021-2022 
do sản lượng trong nước dự kiến tăng. Trước đó, dự báo nhập khẩu trong năm thị trường        
2021-2022 không thay đổi so với dự báo chính thức của USDA, nhưng thấp hơn 206.000 tấn      
của năm thị trường 2020-2021 

Đối với lượng gạo dự trữ trong năm thị trường 2022-2023 của Australia, cơ quan USDA dự báo ở 
mức 208.000 tấn, tăng từ mức 178.000 tấn trong năm 2021-2022 do sản lượng trong nước dự kiến 

tăng. Dự trữ đã giảm đáng kể từ năm thị trường 2019-2020 do sản xuất kém và bị ảnh hưởng bởi 
hạn hán trong hai năm liên tiếp. 

 

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

ngày 1/9/2021 đến ngày 24/4/2022 của niên vụ 2021-2022 (1/9/2021 - 31/8/2022), EU 
đã nhập khẩu tổng cộng 834.696 tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 
200.535 tấn và nhập khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 634.160 tấn), tăng khoảng 12% từ mức 
747.787 tấn của cùng kỳ niên vụ 2020-2021. 

Paraguay:  Cơ quan Theo báo cáo của tổ chức Nông lương liên hợp quốc (FAO), thu 

hoạch lúa niên vụ 2022 của Paraguay sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5. Điều kiện thời tiết 
khô hạn có thể dẫn đến năng suất dưới mức trung bình. 



 

9 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

FAO dự báo sản lượng thu hoạch lúa năm 2022 ở mức 860.000 tấn, thấp hơn khoảng 10% so với 
mức trung bình 5 năm. Năm 2021, FAO ước tính sản lượng lúa của Paraguay là 1,181 triệu tấn, 
giảm khoảng 0,8% so với ước tính 1,19 triệu tấn vào năm 2020. 

Cơ quan này dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc (bao gồm cả gạo) của Paraguay trong 
năm thị trường 2021/22 ở mức thấp là 2,6 triệu tấn. Sự sụt giảm này được cho là do thặng dư ngô 
có thể xuất khẩu trong năm 2021 giảm mạnh. 

 

Hàn Quốc:  Chính phủ Hàn Quốc sẽ mua khoảng 126.000 tấn gạo thặng dư từ kho dự trữ 

để ngăn chặn đà giảm giá do cung vượt cầu. Trước đó, chính phủ đã mua 144.000 tấn 
trong số 270.000 tấn gạo thặng dư từ năm trước để ngăn giá giảm. Tuy nhiên, do giá gạo tiếp tục 
giảm, chính phủ đã quyết định thu mua 126.000 tấn còn lại. Quyết định này được đưa ra vào ngày 
27/4/2022 trong cuộc họp điều phối chính sách tại Quốc hội. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết giá tiếp tục giảm mặc dù chính phủ đã có động 
thái mua 144.000 tấn trước đó do bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và tiếp tục dư cung và nhấn 
mạnh cần có các biện pháp để ổn định thị trường gạo. 

 

 

3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 105.5 điểm trong tháng 4, tăng 2,4% so với tháng trước nhưng 
vẫn giảm 4.6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

Theo tin từ Reuters, vào tuần cuối tháng 4, giá gạo 5% tấm của Thái Lan báo ở 432 - 435 USD/tấn 
tăng từ mức 410 - 414 USD/tấn của tuần trước. 

Một nhà giao dịch có trụ sở tại Bangkok cho hya nhu cầu đang tăng tại các thị trường như Iraq và 
Iran, ngoài ra còn nhờ sự cải thiện trong mối quan hệ với Arab Saudi.  

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 4/2022 (Nguồn: FAO). 
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Chi phí tàu vận chuyển, một thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan, cũng 
được giải quyết khi những người mua từ Trung Đông gửi riêng tàu đến để mua hàng, các thương 
lái nói thêm.  

Đồng baht giảm so với đồng USD cũng góp phần thúc đẩy gạo tăng giá trong tuần trước.  

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm ghi nhận ở 361 - 365 USD/tấn, không thay đổi trong tuần trước.  

Theo một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh, nguồn cung 
trong nước đang ổn định vì chính phủ đang cấp gạo miễn cho người nghèo miễn phí hoặc theo 
mức giá danh nghĩa. 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài khóa hiện tại           
(2022 - 2023) sau khi xuất khẩu kỷ lục khoảng 20 triệu tấn gạo trị giá hơn 9,6 tỷ USD trong       
năm 2021 - 2022. 

Kỳ vọng về một đợt mưa gió mùa 'bình thường' trong năm nay dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng lúa 
gạo mà chủ yếu là vụ mùa Kharif hay vụ lúa mùa thu. 

Tương tự, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415 USD/tấn hôm 28/4, không đổi 
so với tuần trước đó. Tuy nhiên, giá có thể tăng trong những tuần tới do nguồn cung đang cạn 
kiệt, với vụ thu hoạch vụ Đông Xuân sắp kết thúc, một thương lái có trụ sở tại TP HCM cho hay.  

"Các thương nhân đang do dự trong việc ký hợp đồng xuất khẩu mới, chờ giá lên cao hơn",     
người này cho biết thêm. 

Dữ liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy 300.990 tấn gạo được tải lên các tàu tại cảng TP HCM trong 
tháng 4 và 40.000 tấn trong tuần đầu tiên của tháng 5, với phần lớn gạo được chuyển đến 
Philippines, châu Phi và Cuba. 

Trong khi đó, chính phủ Bangladesh đã tăng mức giá mà họ sẽ trả cho nông dân đối với vụ mùa 
hiện tại lên 40 taka/kg (0,48 USD/kg), tăng từ mức 36 taka của một năm trước, Bộ trưởng      
Lương thực Sadhan Chandra Majumder cho hay. 

Ông nói thêm rằng chính phủ Bangladesh sẽ mua tổng cộng 1,8 triệu tấn lúa và gạo vụ hè từ  
nông dân địa phương kể từ ngày 7/5. Động thái này là rất quan trọng để quốc gia Nam Á này      
có thể nuôi sống người nghèo và giữ giá nội địa ổn định. 
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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 15/4, cả nước gieo cấy được 2.990,5 nghìn ha 
lúa đông xuân, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy 
1.077,9 nghìn ha, bằng 99,3%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.912,6 nghìn ha, bằng 99,6%. 
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.506,9 nghìn ha, giảm 12,7 nghìn ha so với vụ đông xuân 
năm trước. Các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.561,9 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 
81,7% diện tích gieo cấy và bằng 104,3% cùng kỳ năm trước, trong đó: Vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long thu hoạch được 1.373,5 nghìn ha, chiếm 91,1% và bằng 103,8%. 

Tính đến 15/4, các địa phương phía Nam gieo cấy được 395,9 nghìn ha lúa hè thu, bằng 110,7% 
cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 387,5 nghìn ha, bằng 109,8%. 

 

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 4: 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 3.007 ha (tăng 1.863 ha so với kỳ trước, giảm 21.343 ha so với 
cùng kỳ năm trước); diện tích nhiễm nặng 49 ha đã phòng trừ trong kỳ 4.575 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 1.054 ha (giảm 261 ha so với kỳ trước, giảm 157.290 ha 
so với cùng kỳ năm trước); đã phòng trừ trong kỳ 262 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 521 ha (tăng 150 ha so với kỳ trước, giảm 573 ha so 
với cùng kỳ năm trước); đã phòng trừ trong kỳ 438 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 5.913 ha (tăng 368 ha so với kỳ trước, tăng 972 ha so 
với cùng kỳ năm trước), diện tích nhiễm nặng 758 ha; mất trắng 223 ha tại Thừa Thiên 
Huế, đã phòng trừ trong kỳ 3.667 ha. 

 



 

12 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM THÁNG 4/2022 

 

2. Tiêu thụ 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2022 ước đạt 550 
nghìn tấn với giá trị đạt 273 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 4 tháng đầu 

năm 2022 đạt 2,05 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2021.  

Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2022 đạt 486,2 USD/tấn, giảm 10,6% so với cùng 
kỳ năm 2021.  

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022 với 
42,6% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 672,142 

nghìn tấn và 311,08 triệu USD, tăng 63,8% về khối lượng và tăng 41,9% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2021. Trong 3 tháng đầu năm 2022, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất là    
Bờ Biển Ngà (+76,1%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Đài Loan  
(-45%). 

 

 

3. Diễn biến giá 

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam biến động giảm trong tuần cuối tháng 4 do nguồn cung 
dồi dào, mặc dù Việt Nam dự đoán sẽ có đơn hàng mới từ Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri 
Lanka trong những tháng tới. 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam sau khi tăng lên mức 425 USD/tấn vào giữa tháng 4/2022, thì giảm 
trở lại mức 415 USD/tấn, tương đương mức trung bình tháng 3/2022.  
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Đối với thị trường trong nước dồi dào khi nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thu 
hoạch được khoảng 90% vụ Đông Xuân. 

So với tháng trước, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL diễn biến tăng trong tháng 4 trong bối cảnh giao 
dịch trầm lắng. Hiện toàn vùng ĐBSCL đã thu hoạch được 80 – 90% diện tích lúa Đông Xuân 
2022, nhiều địa phương đã thu hoạch xong và xuống giống vụ Hè Thu.  

Tuy nhiên vụ Hè Thu năm nay người dân canh tác ít do chi phí sản xuất tăng cao. 

Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 ở mức 5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với trung bình tháng 
3; lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 5.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; 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 6.500 – 6.600 đồng/kg, tăng 650 đồng/kg so với tháng 3; 
lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Tại Bạc Liêu, lúa 
tươi OM 5451 dao động ở mức 5.600 - 5.900 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 5.900 – 6.000 
đồng/kg. 
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PHẦN III: 

Trong báo cáo ngành lương thực, CTCK BIDV (BSC) cho biết trong quý I Việt Nam đã xuất khẩu 
được hơn 1,5 triệu tấn gạo, tương đương 731 triệu USD, tăng 26% về lượng và tăng 13% về giá trị 
so với cùng kỳ năm 2021. 

BSC cho rằng ngành lương thực có thể được hưởng lợi sau xung đột chính trị Nga – Ukraine. Việc 
gián đoạn nguồn cung lúa mì và ngô ở hai nước xuất khẩu hàng đầu đã khiến giá cả các loại thực 
phẩm tăng cao. 

Mới đây, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) điều chỉnh giảm với dự báo 
thương mại ngũ cốc thế giới trong năm 2022 xuống còn 469 triệu tấn, giảm 2% so với năm 2021. 

Nguyên nhân là diện tích và sản lượng thu hoạch lúa mì ở Ukraine giảm mạnh trong khi các quốc 
gia xuất khẩu khác như Ấn Độ, châu Âu, Mỹ chỉ bù đắp được một phần. 

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị, lạm phát leo thang, thu nhập của người dân trên toàn thế 
giới chịu ảnh hưởng đáng kể, người tiêu dùng có xu hướng tăng sử dụng các loại lương thực có 
giá thấp như gạo. 

Ngoài ra, một động lực khác cho xuất khẩu gạo của Việt Nam là các quốc gia ngoài chiến sự  
cũng tăng nhu cầu tích trữ lương thực và sản phẩm thay thế nhằm đảm bảo an ninh lương thực 
quốc gia. 

BSC nhận định từ yếu tố trên, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ duy trì trạng thái tích cực trong 
2022. 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo xuất khẩu Việt Nam năm 2022 có thể 
đạt 6,5 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 nhờ nhu cầu khả quan của các thị trường tiêu thụ gạo 
truyền thống, các nước khác cũng tăng nhập khẩu gạo để đảm bảo tiêu dùng và dự trữ quốc gia. 

Ở một khía cạnh khác, doanh nghiệp Việt đang tiến sâu hơn vào thị trường EU nhờ khai thác tốt 
lợi thế của EVFTA và đẩy mạnh quy chuẩn vùng nguyên liệu xuất khẩu. 

Tuy nhiên BSC cho rằng giá nguyên vật liệu tăng cao và bất ổn chính trị kéo dài có thể khiến tỷ lệ 
sử dụng phân bón giảm, kéo theo năng suất lúa không được như kỳ vọng. 

Ngoài ra, việc chuyển đổi loại hình trồng trọt khiến diện tích gieo trồng lúa bị thu hẹp, điều này 
khiến nguồn cung lương thực giảm cả về chất lẫn lượng trên diện rộng. 
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Trước thực trạng này, Bộ NN&PTNT đã tích cực triển khai hướng dẫn quy trình canh tác hợp lý và 
Bộ Tài Chính đã đề xuất thuế xuất khẩu 5% với mặt hàng phân bón đảm bảo nguồn cung nội địa, 
góp phần hỗ trợ người dân giai đoạn khó khăn và đảm bảo chất lượng sản xuất. 
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PHẦN IV: 

 

Thống kê cho thấy xuất khẩu gạo sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt trên 30.000 tấn, với 
kim ngạch 23 triệu USD. Riêng trong quý 1/2022, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 22.500 tấn gạo sang 
thị trường này, thu về gần 18 triệu USD, tăng gần 4 lần về lượng và tăng 4,3 lần về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021. 

Trong khối EU, Italy đã vươn lên dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, với kim ngạch nhập 
khẩu tăng 26 lần so với cùng kỳ. Một số thị trường chủ lực khác là Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển… 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá kết quả này cho thấy các doanh nghiệp đã tận 
dụng hiệu quả một số lợi thế từ Hiệp định EVFTA để gia tăng giá trị xuất khẩu gạo sang EU, nhất 
là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cước vận tải biển đi EU tăng mạnh và nhập 
khẩu gạo của thị trường này giảm trong năm 2021. 

Dưới đây một số hoạt động của các doanh nghiệp gạo trong tháng 4/2022:  

 

Tại CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Thông qua tổ chức đại 
hội đồng thường niên 2022 của công ty. Theo đó, thời gian dự kiến ngày 
27/06/2022 tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2022. 

 

Tại CTCP Lộc Trời (Mã: LTG):  Mới đây, công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông  
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. 

Ban lãnh đạo tập đoàn đã báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 
2021, kế hoạch ngân sách và lợi nhuận 2022 đồng thời trình đề xuất phương án 

tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng lên mức 905 tỷ đồng nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính cho 
việc triển khai các hoạt động chiến lược trong thời gian tới. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung 
này với tỷ lệ đồng thuận cao đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 
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Tại Đại hội, Ban lãnh đạo tập đoàn đã báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh tạm tính trong quý 
1/2022, theo đó doanh thu thuần 3 tháng đầu năm 2.345 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, 
tương đương với cùng kỳ năm ngoái. 

Ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng giám đốc LTG cho biết, năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục hoàn 
thiện hệ sinh thái nông nghiệp, duy trì và phát huy vị thế của tập đoàn trong ngành vật tư, dịch vụ 
nông nghiệp, chế biến, phân phối và xuất khẩu lúa gạo, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục thử nghiệm các 
hướng đi mới, bao gồm việc cung cấp dịch vụ canh tác, bao tiêu, phân phối và xuất khẩu các loại 
rau màu, cây ăn quả, đồng thời từng bước mở rộng sang thị trường thức ăn gia súc, sản phẩm hữu 
cơ, vi sinh… 

“Dự kiến, chúng tôi sẽ phối hợp với đối tác để phát triển một sản phẩm bảo hiểm với mục đích bảo 
đảm thu nhập cho bà con nông dân liên kết với Lộc Trời, nếu thành công thì đây sẽ là bảo hiểm 
nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam”, Tổng giám đốc LTG chia sẻ. 

 

Vào cuối tháng 4, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - 
mã: NSC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Trong định 
hướng chiến lược 2022 – 2026, công ty đã đặt ra mục tiêu đến năm 2026 

tăng trưởng gấp đôi quy mô hiện tại , sản lượng đạt: 200.000 tấn, chiếm 25% thị phần cả nước, 
quy mô doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận 450 - 500 tỷ đồng, công ty duy trì tốc độ tăng trưởng 
bền vững từ 17-  20%/năm. 

 

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2 - VSF): Mới đây, công ty đã công 
bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với kết quả khả quan hơn 9 quý trước. 

Theo đó, trong quý, doanh thu thuần của công ty đạt 2.804 tỷ đồng, giảm tới 24% 
so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng chậm, giá xuất khẩu tăng cao nên trong 

kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gần 60% so với cùng kỳ, đạt 281 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, doanh thu tài chín của công ty cũng tăng mạnh 130% lên 30 tỷ đồng. 

Mặc dù lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính tăng trưởng tốt song trong kỳ, chi phí của công ty 
cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính cũng tăng 57% lên 47 tỷ đồng; chi phí bán hang và chi 
phí quản lý doanh nghiệp của công ty tăng tới 19%. 

Chính vì vậy, trong kỳ, lợi nhuận thuần của công ty vẫn lỗ 4,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lỗ này đã 
giảm mạnh so với con số lỗ tới 68,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 
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Điểm sáng về lợi nhuận quý I/2022 của Vinafood 2 là có khoản bồi thường hơn 4 tỷ đồng, nhờ vậy 
lợi nhuận khác vọt lên 9,9 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lợi nhuận khác 
tăng vọt này đã giúp giúp công ty chuyển lỗ thành lãi. 

Theo đó, kết thúc quý I, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế  gần 5 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ 
so với mưức lỗ gần 74 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Sau thuế, công ty lãi ròng 482 triệu đồng, lần 
đầu tiên lãi trở lại sau 9 quý thua lỗ (cùng kỳ năm ngoái lỗ 78 tỷ đồng). 

Tại thời điểm cuối tháng 3/2022, tổng tài sản của công ty  là 7.966 tỷ đồng, tăng 22%, chủ yếu do 
hàng tồn kho tăng 119% (tăng hơn 1.500 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty cũng tăng mạnh, đặc biệt là nợ vay ngắn hạn. Cụ thể, nợ phải 

trả của công ty tăng 1.429 tỷ đồng (tăng 35%). Trong đó, riêng nợ ngắn hạn và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn là 3.134 tỷ đồng, tăng 65%. 

Mặc dù lợi nhuận cải thiện song tính đến hết quý I/2022, công ty vẫn lỗ lũy kế hợp nhất là  2.800 

tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế của công ty mẹ cuối năm 2021 là 2.651 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu bị 
ăn mòn.  Sau cổ phần hóa, công ty phải trích lập dự phòng cho các tồn tại giai đoạn trước 1.769 
tỷ đồng, ngoài ra còn 1.332 tỷ đồng nợ phải thu khói đòi giai đoạn trước. 

Lỗ lũy kế lớn khiến công ty tường xuyên rơi vào tình trạng thiếu vốn để thực hiện các kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, hoàn toàn phụ thuộc vào tín dụng trong khi các ngân hàng thận trọng cấp 
vốn,  thậm chí có ngân hàng từ chối cho vay. Số ngân hàng còn lại thì chỉ cho vay ngắn hạn, bắt 
phải chứng minh có hợp đồng xuất khẩu mới giải ngân và mức độ giải ngân hạn chế, việc tái cấp 
lại hạn mức tín dụng chưa đáp ứng được nhu cầu của công ty. 

Vinafood 2 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 5. Được biết, năm 2022 
công ty đặt mục tiêu doanh thu 15.717 tỷ đồng, chỉ bằng 94% so với thực hiện năm 2021, lợi 
nhuận trước thuế đạt 104 triệu đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 298 tỷ đồng năm ngoái. 
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PHẦN V: 

1. Chính sách tại Việt Nam 
 

Việt Nam ban hành hạn ngạch thuế đối với gạo từ Campuchia 

Bộ Công thương vừa ban hành thông tư chỉ đạo về hạn ngạch thuế đối với gạo và thuốc lá khô từ 
Campuchia cho năm 2021 và 2022. Thông tư số 06/2022/TT-BCT cụ thể hóa hạn ngạch nhập 
khẩu gạo và thuốc lá khô xuất xứ Campuchia được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại 
Việt Nam trong 2 năm kể trên. 

Trong đó, hạn ngạch thuế nhập khẩu năm 2021 và 2022 cho gạo Campuchia các loại là 300.000 
tấn hàng năm (đối với lúa, tỷ lệ chuyển đổi là 2kg lúa tương đương 1kg gạo). Văn bản này cho biết 
để hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, các sản phẩm phải có chứng nhận xuất xứ mẫu S 
do Bộ Thương mại Campuchia hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành, và các quy trình thông 
quan phải được tiến hành tại các cửa khẩu cụ thể theo Phụ lục 2 đính kèm trong thông tư. Đối với 
lá thuốc lá khô, các nhà nhập khẩu phải trình ra giấy phép nhập khẩu thuốc lá thô theo hạn ngạch 
thuế do Bộ Công thương ban hành theo Nghị định số 69/2018/ND-CP ngày 15/5/2018. 

Thông tư số 06/2022/TT-BCT có hiệu lực từ 15/4 cho tới cuối tháng 12/2022. 

 

Chú trọng nhận diện thương hiệu gạo 

Trao đổi với báo chí, ông Cao Xuân Thắng, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, dù 
dư địa xuất khẩu gạo Việt Nam vào Singapore còn rất lớn song Singapore là thị trường khó tính, 

yêu cầu khắt khe về chất lượng và rất cạnh tranh về giá cả. Đây là yếu tố doanh nghiệp xuất khẩu 
phải đặc biệt lưu tâm. 

Tập trung phân tích sâu câu chuyện nhận diện thương hiệu sản phẩm, bà Trần Lê Dung cho biết: 

tại Malaysia, Công ty Bernas Berhad là doanh nghiệp độc quyền nhập khẩu gạo trắng dài của Việt 
Nam. Đây cũng là loại gạo tiêu thụ chủ yếu tại nước này. Tuy nhiên, Công ty Bernas Berhad hiện 
nhập theo container gạo thô, sau đó về nước đóng gói và dán nhãn mác thương hiệu công ty của 
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họ. “Do đó, tại thị trường Malaysia, người tiêu dùng vẫn chủ yếu biết đến thương hiệu gạo          
của Bernas Berhad. Đây chính là nguyên nhân khiến người tiêu dùng ít biết đến gạo Việt Nam”,   
bà Dung nói. 

Để cải thiện tình trạng này, bà Trần Lê Dung chia sẻ thêm: tại một số siêu thị Malaysia hiện có 
hình thức gửi hàng mẫu tại các gian hàng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ mất phí thời gian đầu để giới 
thiệu hàng. Các doanh nghiệp Việt Nam nên lưu ý đến hình thức giới thiệu này, bởi trong quá trình 
trưng bày, quảng bá, sản phẩm có nhiều người hỏi mua thì siêu thị sẽ nhập hàng, đồng thời các 
doanh nghiệp khác cũng sẽ quan tâm. Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Malaysia 
cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Thời gian tới nhằm đa dạng hoá sản phẩm, các doanh nghiệp Việt nên 
đẩy mạnh xuất khẩu gạo nếp vì nhu cầu tại Malaysia cũng rất cao”. 

Tương tự, tại thị trường Indonesia, ông Phạm Thế Cường cho biết, việc nhận diện thương hiệu gạo 
Việt Nam tại thị trường còn khá mờ nhạt, trong khi đó gạo Thái Lan lại có nhiều thương hiệu dễ 
nhận biết đối với người tiêu dùng tại các siêu thị của Indonesia. Nhu cầu tiêu thụ gạo chất lượng 
cao tại Indonesia ngày càng lớn, nhất là các dòng gạo đặc sản của Việt Nam như ST24, ST25 
nhưng nhiều doanh nhân nhập khẩu gạo lớn của Indonesia hiện vẫn chưa biết đến các loại gạo 

chất lượng này của Việt Nam. “Vì vậy, công tác quảng bá thương hiệu gạo của Việt Nam tại 
Indonesia cần được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới”, ông Cường nói. 

Gạo đóng gói sẵn và các nhãn hiệu gạo ngoại có thể được bán thông qua các nhà bán buôn.    
Tuy nhiên, để tiếp thị thương hiệu của riêng, doanh nghiệp nên có sự hiện diện ở EU hoặc Bắc Âu. 
Nếu không, cần tìm đối tác để giúp quảng bá sản phẩm. 

 

2. Chính sách thế giới 
 

Anh: Tờ The Sun đưa tin, Vương quốc Anh đang có kế hoạch ký một Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) với Ấn Độ. Thủ tướng của hai nước này đã gặp nhau tại Ấn Độ vào tuần 

trước và thảo luận về FTA. Anh được cho là muốn ký thỏa thuận trước tháng 10/11/2022. 

Thủ tướng Anh hối thúc Ấn Độ dỡ bỏ thuế quan đối với máy móc và táo của Vương quốc Anh, 
đồng thời sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với gạo và hàng dệt may của Ấn Độ. Ngoài ra, ông cũng đảm 
bảo sẽ tăng thị thực cho người Ấn Độ làm việc tại Anh. 
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Philippines: Theo Panay News, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang thúc 
giục các đơn vị địa phương (LGUs) thu mua lúa trong mùa thu hoạch và tăng cường 

nguồn dự trữ đệm của họ để có thể đối phó với các tình huống trong đại dịch và sự gia tăng bất 
ngờ về giá nhiêu liệu và các mặt hàng thiết yếu khác. 

Ông lưu ý rằng chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các LGU thông qua Land Bank và 
Ngân hàng phát triển của Philippines. 

“Điều này sẽ dẫn đến một quy trình thu mua cạnh tranh hơn trong quá trình thu hoạch Palay - lúa, 
mà các thương nhân không còn chiếm ưu thế. Các LGU giờ đây sẽ mua, xấy, xay xát, cất giữ và 
bán gạo cho các thành viên của họ” theo trích dẫn phát biểu của thư ký DA cho biết. 

Các định mức dự trữ đệm đã được báo cáo sửa đổi từ 09 ngày trước đó thành 30 ngày. 

Ủy ban Quản lý Quốc gia DA do Thư ký DA dẫn đầu đã thảo luận về thu mua thóc của LGU và các 
kế hoạch bền vững khác trong cuộc họp vào ngày 28 - 30/03/2022 tại thành phố Iloilo. Chương 
trình thu mua lúa thâm canh đang hướng tới 20 tỉnh sản xuất hàng đầu trong cả nước. 

 

 Ấn Độ: Trang Reuters cho biết, theo một sắc lệnh cấp liên bang, Ấn Độ sẽ tăng phân bổ 
gạo, thay vì lúa mỳ trong chương trình phúc lợi thực phẩm liên quan tới hàng triệu người 

nghèo với mức 5kg ngũ cốc miễn phí hàng tháng. 

Phân bổ lúa mỳ cho chương trình phúc lợi ngũ cốc cho người nghèo do Thủ tướng Ấn Độ khởi 
xướng giảm 7,1 triệu tấn so với mức 18,2 triệu tấn ban đầu. Trong khi đó, phân bổ gạo tăng từ 
21,6 triệu tấn lên 32,7 triệu tấn. 

Sản lượng lúa mỳ của Ấn Độ dự báo giảm trong năm 2022 sau 5 năm ghi nhận thu hoạch cao kỷ 
lục do nhiệt độ tăng mạnh bất thường vào giữa tháng 3 làm giảm năng suất tại nước sản xuất lúa 
mỳ lớn thứ 2 thế giới này. 

 

Indonesia: Theo tờ Hindu Business Line đưa tin, Indonesia đã đình chỉ nhập khẩu nông 
sản từ Ấn Độ do chính phủ Ấn Độ không đăng ký các phòng thí nghiệm kiểm tra an toàn 

thực phẩm có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phân tích (COA). 

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã 
đình chỉ cấp phép khoảng 15 cơ quan cấp COA cho hàng nông sản xuất khẩu của Ấn Độ. 
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Bộ cũng lưu ý rằng COA do các phòng thí nghiệm ban hành đã được phê duyệt vào năm 2020 hiện 
không còn hiệu lực. 

“Indonesia đã đưa ra thông báo cách đây 3-4 tháng. Trong khi các quốc gia như Việt Nam và Thái 

Lan đã đăng ký trước các phòng thí nghiệm cấp COA của họ, thì các cơ quan chức năng của Ấn 
Độ lại không đáp ứng được thời hạn. Việc nộp hồ sơ đăng ký nên được thực hiện thông qua đường 
ngoại giao. Nhưng các nhà chức trách đại sứ quán ở Jakarta đã không đăng ký đúng hạn,” quan 
chức này cho biết. Ông cho biết thêm “Nhiều chuyến hàng trên đường đến các cảng của 
Indonesia hiện đang đối mặt với nguy cơ bị dừng hoặc giữu lại.” Indonesia nhập khẩu gạo, đường, 
lúa mì, ngô, ớt, lạc và hành từ Ấn Độ. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022, Indonesia đã nhập khẩu 207.000 tấn 
gạo từ Ấn Độ. 
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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 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 kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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