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TÓM TẮT 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, chỉ số giá gạo FAO 

(2002 - 04 = 100) trung bình 225 điểm vào tháng 10, giảm 1,3% so với tháng 9 và thấp 

hơn 1 % so với cùng kì năm trước. 

Nguyên nhân là nhu cầu đối với gạo Ấn Độ sụt giảm do khách hàng trì hoãn mua vào 

mặc dù giá đang ở mức thấp 4 tháng, trong khi nguồn cung bị thắt chặt khiến giá gạo 

Việt Nam đứng ở mức cao nhất trong 2 tháng qua. 

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2019 đạt 435,6 USD/tấn, 

giảm 13,4% so với cùng kì năm 2018. 

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ NN&PTNTg cho biết, giá lúa, gạo tại khu vực đồng tăng 

nhẹ trong tháng qua do nguồn cung lúa hàng hóa đang bị thu hẹp, với phần lớn diện tích 

lúa Thu Đông ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã được thu hoạch và tiêu thụ hết.  

Đáng chú ý, trong tháng 10 này, gạo ST25 (gạo Sóc Trăng 5) của Việt Nam đạt danh 

hiệu ngon nhất thế giới trong Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, 

Philippines từ ngày 10 – 13/11/2019. 
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI

1. Sản xuất 

 

 Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 

Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, sản 

lượng sản xuất gạo thế giới trong 

tháng 10 đạt 42,7 triệu tấn, giảm 

0,79% so với cùng kì năm trước. 

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp 

Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo 

toàn cầu tháng 10 ước khoảng 41,5 

triệu tấn, giảm 0,24% so với cùng kì. 

Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc 

tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn 

cầu tháng 10 đạt 41,7 triệu tấn, giảm 

nhẹ so với cùng kì 2018. 
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Thái Lan: Vào đầu tháng 10, Cơ quan Thông tin địa lý và Công nghệ vũ trụ 

Thái Lan (GISTDA) ước tính diện tích bị ngập do bão hồi cuối tháng 8 và 

tháng 9 khoảng 400.000 ha, trong đó 70% diện tích bị ngập lụt nằm ở khu vực 

phía đông Bắc.  

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan (MOAC) công bố báo cáo hôm 28/10 và cho rằng 

khoảng 300.000 ha diện tích trồng lúa đã chìm trong nước. Mặc dù vậy chỉ một nửa diện 

tích trồng lúa bị ảnh hưởng bởi lũ được dự báo sẽ bị thiệt hại vì nước lũ đã rút trong vòng 

một tuần tại nhiều khu vực trồng lúa.  

Hầu hết khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ, gồm cả diện tích trồng vụ lúa chính năm 2019-2020 

chạy dọc lưu vực sông năm fở khu vực đông bắc.  

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10 

(Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu tấn)  
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Bất chấp lượng mưa nhiều hơn bình thường trong giai đoạn tháng 8 - 9, nhờ đó giúp vụ 

mùa lúa chính phục hồi từ đợt hạn hán của tháng 6 -7, nhưng sản lượng vụ mùa chính năm 

2019 - 2020 chịu thiệt hại từ lũ lụt có thể lớn hơn sự phục hồi từ các điều kiện thời tiết 

thuận lợi trong quá trình tái sản xuất tại khu vực đông bắc. 

Pakistan: Vào đầu tháng 10, ông Shahjahan Malik, Tân Chủ tịch Hiệp hội các 

nhà xuất khẩu gạo Pakistan (REAP) tuyên bố sẽ hướng tới mục tiêu tăng xuất 

khẩu gạo từ mức 2 tỉ USD hiện nay lên 5 tỉ USD trong vòng chưa đầy 5 năm 

bằng cách khắc phục các vấn đề và đảm bảo có đủ thặng dư xuất khẩu. 

Hiện nước này vẫn đang vụ thu hoạch sớm tuy nhiên giao hàng trong tháng này đang đối 

mặt do nguồn cung hạn hẹp trong khi nguồn cung mới có thể gặp vấn đề chất lượng. 

Ấn Độ: Theo Reuters, vào giữa tháng 10, cơn lốc xoáy Bulbul đã tàn phá các 

khu vực ven biển của Bangladesh và miền đông Ấn Độ, làm thiệt hại 23.000 

ha diện tích trồng lúa, theo đánh giá sơ bộ từ Bộ Nông nghiệp của Dhaka. 

Đây có thể là một đòn giáng lớn vào quốc gia Nam Á tại thời điểm nông dân không thể 

đảm bảo giá chuẩn cho sản phẩm, không có giao dịch mới ở nước ngoài trong tầm nhìn. 

Bên cạnh đó, nhu cầu thấp từ các quốc gia châu Phi đối với gạo non - basmati cũng đóng 

vai trò làm giảm xuất khẩu gạo của nước này, vốn đã giảm 29% so với cùng kì xuống 

644.249 tấn. 

Nhiều bang trồng lúa đã nhận được lượng mưa vào đầu tháng này, điều này đã làm trì hoãn 

việc thu hoạch và tàn phá vụ mùa đã sẵn sàng cho thu hoạch, các nhà xuất khẩu cho biết. 

Campuchia: Từ tháng 1 đến tháng 10/2019, theo dữ liệu từ Mekong Oryza và 

Liên đoàn gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất khẩu 398.562 tấn gạo 

xay xát, tăng khoảng 2,4% so với 389.264 tấn xuất khẩu trong cùng kì năm 

ngoái. Trung Quốc vẫn là điểm xuất khẩu hàng đầu của gạo Campuchia với 150.593 tấn, 

tiếp theo là Pháp (53.723 tấn), Malaysia (20.599 tấn), Hà Lan, (14.725 tấn), Tây Ban Nha 

(10.089 tấn) và Đức (7.541 tấn).  

Các nước khác chiếm khoảng 141.316 tấn. Vào tháng 10, Campuchia đã xuất khẩu 56.541 

tấn gạo, tăng khoảng 66% so với 34.032 tấn trong tháng 9/2019, và tăng khoảng 19% so 

với 47.626 tấn trong tháng 10/2018.  

Còn theo Khmer Times, trong buổi gặp mặt, cơ quan giám sát của Trung Quốc đã đồng ý 

ưu tiên việc xem xét đơn xin xuất khẩu gạo sang Trung Quốc của 40 doanh nghiệp 

Campuchia. 

Đợt đánh giá thứ hai sẽ sớm diễn ra và những công ty được thông qua có thể chuyển gạo 

sang Trung Quốc.  

Trong đợt đánh giá đầu tiên, 26 nhà xuất khẩu gạo địa phương đã thông qua các kiểm tra 

giám sát chất lượng và được cho phép xuất khẩu sang quốc gia châu Á. Gần đây, AQSIQ 

cũng đã cho phép chuối từ 4 công ty Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc. 
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2. Tiêu thụ 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 10 gần 43 triệu tấn, tăng 

1,1% so với cùng kì năm trước.   

Còn USDA ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 10 ở mức 41,2 triệu tấn, tăng 1%.  

Philippines: Từ ngày 12/9 đến 10/10, Cơ quan Lương thực Quốc gia 

Philippines (NFA) bán 3,6 triệu bao 50 kg gạo nhập khẩu với giá 27 peso/kg 

(tương đương 0,52 USD/kg), dự kiến thu về 4,86 tỉ peso. 

Sau đó, NFA sẽ dùng số tiền này để thu mua gạo từ người nông dân địa phương, Bộ trưởng 

Nông nghiệp William Dar cho biết trong một buổi họp báo ngắn tại Manila (Philiipines). 

NFA sẽ nâng giá lúa mua từ người nông dân lên từ 17 lên 19 peso/kg. 

Hai hành động song song được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người nông dân 

kêu gọi chính phủ sửa đổi hoặc gỡ bỏ luật tự do hóa nhập khẩu gạo. 

Nông dân than phiền rằng chế độ dựa trên thuế quan mới, là giải pháp của chính thủ đối 

với lạm phát tăng vọt trong năm ngoái, đã "ăn mòn" thu nhập của họ. 

Việc NFA nâng giá lúa thêm 2 peso sẽ giúp thu nhập của mỗi người nông dân tăng 8.000 

peso, ông Dar cho hay. nông dân tăng 8.000 peso, ông Dar cho hay.  

Indonesia: Tình trạng hạn hán kéo dài đã làm thiệt hại khoảng 2.100 ha lúa ở 

tỉnh tay Java, Indonesia, theo hãng tin Tempo.Co.  

Văn phòng nông nghiệp tỉnh Indramayu cho biết, khu vực này cũng bị thiệt 

hại khoảng 12.000 ha. Tình trạng xuống cấp của phần lớn hệ thống tưới tiêu trong khu vực 

cũng là nguyên nhân khiến ảnh hưởng của hạn hán trở nên trầm trọng hơn.  

Trong khi đó, cơ quan hậu cần Bulog cho biết, tồn kho cả nước hiện đang ở mức rất cao 

khoảng 2,3 triệu tấn, đủ cho nhu cầu tiêu dùng đến thời điểm đầu năm sau hoặc đến mùa 

thu hoạch kế tiếp vào tháng 3 – 4/2020.  

Dự báo giá tăng trong những tháng tới do nhu cầu cao hơn trước thềm Giáng sinh và năm 

mới. Bulog sẽ tiếp tục giữ vai trò là cơ quan điều phối thị trường đến tháng 2/2020. Hiện 

nay, Bulog đã đưa ra thị trường 340.000 tấn gạo/1 triệu tấn mục tiêu.  

Nhật Bản: đang tìm kiếm nguồn cung cho 66.000 tấn gạo thông qua đợt thầu 

quốc tế với thời gian giao hàng từ 10/11/2019 đến 10/1/2020, theo thông 

báo đăng tải trên trang tin của Bộ Nông-Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF). 
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3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 225 điểm vào tháng 10, giảm 1,3% so với 

tháng 9 và thấp hơn 1 % so với cùng kì năm trước. 

Ngoại trừ gạo Nhật Bản tăng 3,9% lên 270 điểm thì các loại khác đều giảm. 

 

 

 

Hạn hán ở Indonesia 

Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 9/2019 (Nguồn: FAO)  



 

9 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO  THẾ GIỚI THÁNG 10/2019 

 

 

 

Trong tháng 10, nhu cầu đối với gạo Ấn Độ sụt giảm do khách hàng trì hoãn mua vào mặc 

dù giá đang ở mức thấp 4 tháng, trong khi nguồn cung bị thắt chặt khiến giá gạo Việt Nam 

đứng ở mức cao nhất trong 2 tháng qua.  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NN&PTNT), nhu cầu mới đối với 

gạo Thái Lan sẽ không đến trong ngắn hạn, thậm chí là trong tháng sau.  

Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ từ 369 – 373 USD/tấn lên 368 – 372 USD/tấn, sau đó giảm trở lại 

mức 365 – 370 USD/tấn.  

Gạo 5% tấm của Thái Lan từ 396 – 417 USD/tấn giảm xuống 395 – 400 USD/tấn (FOB 

Băng Cốc). Gạo 5% tấm của Việt Nam từ 330 – 340 USD/tấn lên 350 USD/tấn (FOB cảng 

Sài Gòn).

Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu (Nguồn: FAO  -  Đơn vị: USD/tấn)  
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM 

1. Sản xuất 

 Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Gieo trồng: Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 10, cả nước đã gieo cấy 

được 7,47 triệu ha lúa, giảm 92.300 ha so với cùng kì. 

Mặc dù, diện tích gieo cấy giảm nhưng năng suất bình quân ước đạt 59,6 tạ/ha, tăng 

khoảng 0,3 tạ/ha nên sản lượng lúa ước đạt gần 37,8 triệu tấn, giảm 3.600 tấn. 

Các địa phương phía Bắc, đã gieo cấy được 2,36 triệu ha, giảm 39.000 ha; thu hoạch được 

2,17 triệu ha; năng suất bình quân ước đạt 56,9 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng ước đạt 

12,35 triệu tấn, tăng 127,5 nghìn tấn. 

Trong đó, Đồng bằng Sông Hồng gieo trồng đạt 1,01 triệu ha (giảm 28.700 ha); năng suất 

bình quân ước đạt 60,7 tạ/ha; sản lượng ước đạt 5,63 triệu tấn (tăng 157.000 tấn, tương 

đương tăng 2,9% so với cùng kì). 

Các địa phương phía Nam gieo cấy được 5,1 triệu ha, giảm 53.400 ha; thu hoạch được 4,18 

triệu ha, giảm 34.500 ha; năng suất ước đạt 61 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; sản lượng ước đạt 

25,5 triệu tấn, giảm 131.000 tấn..  

Riêng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long gieo trồng đạt 4,07 triệu ha (giảm 32.200 ha), năng 

suất bình quân ước đạt 61,1 tạ/ha; sản lượng ước đạt 21 triệu tấn (giảm 109.600 tấn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu hoạch: Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ Hè thu, 

năng suất thu hoạch ước đạt 54,8 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; sản lượng đạt 11 triệu tấn, giảm 

197.000 tấn so với vụ Hè thu năm 2018.  
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Trong đó vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 8,7 triệu tấn, giảm 96.600 tấn. Như vậy, tuy 

năng suất có tăng nhẹ nhưng sản lượng chung toàn vụ vẫn giảm do diện tích giảm ở hầu 

hết địa phương. 

 

 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 

Theo Cục Bảo vệ thực vật tình hình sinh vật gây hại trên cây lúa tính đến ngày 15/10/2019 

như sau:  

Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 804 ha, nhiễm nặng 08 ha, diện tích phòng trừ 13.948 ha. 

Bệnh này phân bố chủ yếu tại các tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh 

Long, Tiền Giang...  

Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 7.939 ha, phân bố chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông 

Cửu Long và các tỉnh Duyên Hải nam Trung bộ.  

Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.460 ha, tập trung các tỉnh phía Nam.  

Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 24.897 ha, phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc. 

Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 5.053 ha, nhiễm nặng 18 ha, phòng trừ 529 ha va phân 

bố chủ yếu tại các tỉnh phía Nam.  

Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 9.291 ha, phân bố ở các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, 

An Giang, Kiên Giang,.. 

Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích 3.285 ha, tập trung tại tỉnh Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long,... 
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Sâu đục thân: Diện tích nhiễm nặng 712 ha, phòng trừ 328 ha, phân bố tập trung tại các 

tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Yên Bái, …  

Chuột: Diện tích hại 6.911 ha, nhiễm nặng 585 ha, mất trắng 76 ha va phân bố ở các tỉnh 

Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương... 

Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kĩ bệnh trên 

lá lúa; khi bệnh mới xuất hiện, hướng dẫn nông dân bơm rút nước, sử dụng thuốc đặc trị vi 

khuẩn để giảm khả năng lây lan của bệnh, bảo vệ diện tích lúa thu đông chưa thu hoạch. 

Thời tiết: Nhận định về xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 11/2019 đến tháng 

4/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trên 

phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,0 

độ C.  

Riêng tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C. Dự báo đợt rét đậm 

đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. Rét đậm tập trung nhiều 

trong tháng 1 và tháng 2/2020.  

Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện 

băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc. 

Khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa từ tháng 11/2019-3/2020 từ 20-40mm/tháng (cao hơn 

trung bình nhiều năm).  

Những tháng mùa đông có thể xuất hiện một số đợt mưa rào và dông khi có gió mùa Đông 

Bắc. Tháng 4/2020, tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 

từ 10-25%. 

Khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 11/2019-3/2020, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với 

trung bình nhiều năm; riêng tháng 12/2019 tổng lượng mưa từ 20-40mm (cao hơn trung 

bình nhiều năm).  

Tháng 11/2019, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung 

bình nhiều năm từ 10-25%; khu vực Nam Trung Bộ tổng lượng mưa thấp hơn từ 15-30%. 

Tại khu vực Tây Nguyên, tổng lượng mưa từ tháng 11/2019-3/2020 phổ biến xấp xỉ so với 

trung bình nhiều năm.  

Khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa tháng 11, tháng 12/2019 thấp hơn từ 10-30% so với 

trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tháng 1-3/2020 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều 

năm cùng thời kì. 

2. Tiêu thụ 

Theo thống kê sơ bộ của Bộ NN&PTNT, trong tháng 10, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 

499.000 tấn với giá trị đạt 228 triệu USD. 
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Lũy kế 10 tháng, khối lượng xuất khẩu ước đạt 5,56 triệu tấn và 2,43 tỉ USD, tăng 6,1% về 

khối lượng nhưng giảm 9,1% về giá trị so với cùng kì năm 2018.   

 

Tính trong 9 tháng đầu năm, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo 

của Việt Nam với 35,1% thị phần khi đạt 1,89 triệu tấn và 773,8 triệu USD, gấp 2,9 lần về 

khối lượng và gấp 2,6 lần về giá trị so với cùng kì năm 2018. 

9 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Senegal (gấp 

297 lần), Bờ Biển Ngà (+81,8%), Australia (+69,8%), Hông Kông (+46,9%) và Iraq (32,7%). 
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3. Diễn biến giá 

 

 

 

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, giá gạo 

xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 

2019 đạt 435,6 USD/tấn, giảm 13,4% so 

với cùng kì năm 2018.  

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ 

NN&PTNTg cho biết, giá lúa, gạo tại khu 

vực đồng tăng nhẹ trong tháng qua do 

nguồn cung lúa hàng hóa đang bị thu hẹp, 

với phần lớn diện tích lúa Thu Đông ở khu 

vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã được 

thu hoạch và tiêu thụ hết.  

Trong khi gần đây hoạt động thu mua lúa 

cũng được nhiều tiểu thương và doanh 

nghiệp đẩy mạnh để đảm bảo nguồn hàng 

phục vụ các đơn hàng xuất khẩu, cũng 

như phục vụ nhu cầu tại thị trường nội địa 

trong các tháng cuối năm.  

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa 

phương, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 

500 đồng/kg, từ 4.300 đồng/kg lên 4.800 

đồng/kg, lúa OM 5451 giữ ở mức 5.100 - 

5.400 đồng/kg; lúa OM4218 tăng 200 

đồng/kg lên mức 4.900 đồng/kg; gạo 

IR50404 ở mức 10.000 đồng/kg; gạo chất 

lượng cao ở mức 13.000 đ/kg; gạo thơm 

đặc sản jasmine ở mức 14.000 đồng/kg.   

Tại Vĩnh Long, lúa Thu Đông tại huyện 

Vũng Liêm tăng 200 đồng/kg lên mức 

4.300 đồng/kg; gạo IR50404 ở mức 

12.000 đồng/kg; gạo jasmine ở mức 

14.000 đồng/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 300 đồng/kg lên mức 5.300 đồng/kg; lúa OM 4218 tăng 

300 đồng/kg lên mức 5.500 – 5.700 đồng/kg; lúa OM 6976 tăng 300 đ/kg lên 5.600 – 

5.800 đồng/kg; lúa Jasmine ổn định ở mức 5.800 – 6.000 đồng/kg. 

 



 

15 
 

THỊ TRƯỜNG GẠO  VIỆT NAM THÁNG 10/2019 

 

  Bảng 4: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 26-31/10 (Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam  -    

Đơn vị: đồng/kg)  
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PHẦN III 

DỰ BÁO 

 

Theo báo cáo mới đây của USDA, sản xuất cho năm 2019/20 ước hạ xuống đối với Ấn Độ 

và Mỹ; nhưng tăng với Sri Lanka. 

Trong năm 2019/20, USDA dự kiến sản lượng toàn cầu đạt 494,2 triệu tấn (cơ sở xay xát), 

giảm 3,6 triệu tấn so với dự báo trước đó và thấp hơn gần 1% so với kỷ lục năm trước.  

Sản lượng toàn cầu giảm trong năm nay là do diện tích thu hoạch lúa giảm 1,34 triệu ha từ 

kỉ lục năm trước xuống còn 162,1 triệu ha. Ấn Độ và Mỹ chiếm phần lớn diện tích thu hoạch 

lúa toàn cầu dự kiến trong năm 2019/20. 

Thái Lan: Về tình hình xuất khẩu gạo, USDA hạ dự báo khối lượng xuất khẩu 

gạo của Thái Lan năm mùa vụ 2019 - 2020 xuống 8,6 triệu tấn.  Con số này 

giảm 22% so với năm 2018 - 2019 vì khối lượng gạo xuất khẩu thấp hơn dự 

báo trong 9 tháng đầu năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019 (Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông 

nghiệp – AMIS - Đơn vị: triệu tấn)  
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Philippines:  

 

 

 

Việt Nam: Bộ NN&PTNT nhận định nhu cầu tiêu thụ gạo đang giảm đi, trong 

khi các nước tăng cường chấn hưng nông nghiệp, gia tăng nguồn cung trong 

nước… nhằm bảo đảm an ninh lương thực, ổn định chính trị, xã hội.  

Điều này không chỉ tác động đến việc xuất khẩu gạo Việt Nam mà ngay cả nước đứng đầu 

xuất khẩu gạo thế giới là Thái Lan cũng gặp không ít khó khăn.

Biểu đồ 2: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019 (Nguồn: USDA - Đơn vị: triệu tấn)  
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

 

9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp sản xuất gạo hàng đầu Việt Nam, Tổng Công Ty 

Lương Thực Miền Nam (Vinafood 2 - Mã: VSF) chịu cảnh kinh doanh thua lỗ khi mà hoạt 

động xuất khẩu trầm lắng và tiêu thụ nội địa cũng chậm lại. 

Theo Vinafood II, nhu cầu thị trường rất yếu và giá chào người mua đưa ra cũng thấp so với 

giá thành sản xuất. Những đơn vị khác như Lộc Trời và Xuất Nhập khẩu Kiên Giang 

(Kigimex) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quí III/2019 suy giảm. 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), tính riêng mảng gạo thì doanh thu quí III là 845 tỉ 

đồng, giảm 1,6% so với cùng kì năm trước, trong khi tỉ lệ giá vốn trên doanh thu mảng này 

lại tăng từ 90,6% lên mức 96,7%. 

Các mảng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và giống (chủ yếu là giống lúa) của Lộc Trời 

cũng chịu ảnh hưởng khi doanh thu giảm lần lượt 2,5% và 12% so với cùng kì, đạt 890 tỉ 

đồng và 184 tỉ đồng trong quí III/2019. 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Mã: NSC), doanh nghiệp giống (chuyên về lúa) 

lớn của Việt Nam, cũng tham gia sản xuất gạo nhưng tập trung vào sản phẩm có thương 

hiệu phục vụ thị trường nội địa, chưa tham gia nhiều vào hoạt động xuất khẩu. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ 

đông công ty mẹ (lãi ròng) quí III/2019 của Vinaseed lần lượt giảm 21% và 49% so với cùng 

kì năm trước. 

Vẫn có những doanh nghiệp tìm được hướng đi riêng, giữa bối cảnh thị trường xuất khẩu 

gặp nhiều thử thách, như CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR). 

Xét tổng thể 9 tháng đầu 2019, doanh thu của Trung An suy giảm khi hoạt động xuất khẩu 

vào Trung Quốc bị ảnh hưởng. Trong quí II và quí III/2019, thị trường xuất khẩu chính của 

Công ty phải tập trung vào các đối tác truyền thống từ Philippines, Thái Lan, Maylaysia, 

Dubai và Pháp,... 

Tuy nhiên, lợi nhuận của Trung An vẫn tăng trưởng nhờ việc đẩy mạnh bán hàng tại thị 

trường nội địa thông qua chuỗi bán lẻ gần 20 cửa hàng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng 

bán cho các đối tác như VinEco, VinCommerce, các hệ thống trường học,... 

Tỉ trọng doanh thu nội địa trong 9 tháng đầu năm nay của Trung An là trên 76%, trong khi 

cùng kì năm trước ở mức 54%. Đây cũng là lí do mà trong quí III năm nay, doanh thu Công 

ty giữ được mức xấp xỉ cùng kì. 
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Với việc triển khai hệ thống cánh đồng mẫu lớn 50.000 ha và 800 ha gạo Organic, Trung An 

kì vọng kết quả kinh doanh sắp tới sẽ khả quan hơn khi thị phần gạo Organic của Công ty 

vẫn đang tăng ổn định. 

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Agimex) là đơn vị báo lãi ròng quí III tăng trưởng 23% so 

với cùng kì năm trước, nhờ cải thiện được biên lợi nhuận gộp mảng gạo. 

Tính chung 9 tháng đầu năm, dù doanh thu suy giảm 16% so với cùng kì xuống còn 1.029 tỉ 

đồng, việc tỉ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 93,8% xuống còn 91,9% góp phần giúp lãi ròng 

Angimex tăng trưởng đến 43%, đạt 31 tỉ đồng. 

 

 

Về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, sau 3 quí kinh doanh, đa phần doanh 

nghiệp ngành gạo vẫn còn cách khá xa so với các chỉ tiêu đặt ra cả năm.   

Angimex là đơn vị duy nhất đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tính đến hết tháng 9 năm 

nay. Trong khi Trung An, dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhưng việc đặt kế hoạch tham 

vọng khiến tiến độ thực hiện chỉ tiêu của doanh nghiệp này tương đối thấp. 

 

Bảng 5: Kết quả kinh doanh 9 tháng của các doanh nghiệp gạo (Nguồn: BCTC quí III/2019 - Đơn vị: tỉ đồng)  



 

20 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 10/2019 

 

 

 
Biểu đồ 3: Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2019 (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ của các doanh nghiệp gạo)  
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Thái Lan: Vào cuối tháng 10, các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan đã lên tiếng 

ủng hộ quyết định cấm ba loại hóa chất độc hại dùng cho nông nghiệp, nói 

rằng các nước nhập khẩu đã thắt chặt đơn hàng nông sản dựa trên an toàn 

thực phẩm. 

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothamatas cho biết hiệp hội 

này nhất trí với việc Chính phủ cấm hai loại thuốc diệt cỏ là paraquat và glyphosate cùng 

thuốc diệt côn trùng chlorpyrifos, đồng thời đã yêu cầu nông dân điều chỉnh bằng cách 

giảm sử dụng những hóa chất đó. 

Ông Charoen được truyền thông địa phương dẫn lời nói rằng rất nhiều khách hàng mua 

gạo đã thắt chặt các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Nếu nông dân Thái Lan không thực 

hiện lệnh cấm nói trên hoặc không giảm việc sử dụng hóa chất thì xuất khẩu gạo sẽ bị ảnh 

hưởng, khi tiêu dùng gạo toàn cầu đang chuyển hướng sang những sản phẩm không có 

hóa chất. 

Trong khi đó, Chủ tịch danh dự của hiệp hội, ông Chookiat Ophaswongse, cho biết một số 

nước, kể cả Mỹ và Nhật Bản cũng như các thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã thông 

qua những luật lệ mới để bảo vệ người tiêu dùng và thắt chặt các quy định về an toàn thực 

phẩm đối với tồn dư hóa chất, đặc biệt là trong các sản phẩm nông nghiệp. 

Cụ thể, đối với gạo, những nước trên yêu cầu không có tồn dư hóa chất hoặc tồn dư ở mức 

ít nhất. Ví dụ, Nhật Bản đã giảm mức giới hạn tồn dư hóa chất đối với gạo từ nồng độ 0,05 

trên một phần triệu (ppm) xuống còn 0,01 ppm.  

Ông Chookiat dẫn mẫu do công ty giám định Nhật Bản OMIC thu thập cho thấy không có 

loại gạo nào của Thái Lan đáp ứng những yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm của 

Nhật Bản. 

Theo ông Chookiat, Thái Lan đang yêu cầu được miễn trừ, nhưng chưa rõ có được chấp 

nhận hay không. Nông dân Thái Lan cần chuyển sang sản xuất thực phẩm an toàn hơn và 

các sản phẩm không có hóa chất. Toàn bộ xuất khẩu nông sản sẽ bị ảnh hưởng nếu việc 

kiểm tra sau này phát hiện những sản phẩm có chứa hóa chất nhập khẩu từ Thái Lan. 

Lệnh cấm sử dụng ba loạt hóa chất paraquat, glyphosate và chlorpyrifos có hiệu lực từ 

tháng 12/2019. Tuy nhiên, một số nông dân đã đề nghị Tòa án Hành chính ra lệnh đình chỉ 

lệnh cấm, đồng thời yêu cầu Ủy ban quốc gia về các chất nguy hiểm cân nhắc lại lệnh cấm. 
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Những nông dân này muốn làm rõ các lựa chọn mà họ sẽ có để diệt cỏ dại sau khi lệnh 

cấm có hiệu lực. Họ cũng lo ngại những biện pháp thay thế đắt đỏ, làm gia tăng chi phí 

tổng thể. Tòa án Hành chính đã bác bỏ kiến nghị nói trên. 

Philippines: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết hiện nay, Bộ 

Nông nghiệp Philippines đang nghiên cứu, dự thảo qui định áp dụng chặt chẽ 

hơn một số tiêu chí kĩ thuật về chất lượng mặt hàng gạo nhập khẩu.  

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Philippines đã dự thảo một Thông tư để áp dụng chặt chẽ các 

qui định về hàm lượng kim loại nặng, mức dư lượng thuốc trừ sâu, chất gây ô nhiễm bên 

ngoài cũng như các thông số vi sinh đối với mặt hàng gạo. 

Với việc áp dụng các qui định tại Dự thảo Thông tư này, Philippines hi vọng sẽ đảm bảo 

mặt hàng chủ lực như gạo, dù được sản xuất hoặc nhập khẩu, không chứa kim loại nặng 

và thuốc trừ sâu cao.  

Tất cả bên liên quan và nhà điều hành kinh doanh thực phẩm, bao gồm nhà nhập khẩu và 

xuất khẩu, được yêu cầu tuân thủ các qui định tại Dự thảo Thông tư sau khi được thi hành.  

Các qui định đề xuất tại Dự thảo Thông tư này được xem là một cách hạn chế nhập khẩu 

gạo tăng vọt trong những tháng gần đây. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Tại buổi họp báo thường kì tháng 10, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường nông sản cho biết, gạo là mặt hàng xuất khẩu truyền thống, phải cạnh 

tranh để thay đổi, phát triển.  

Giải pháp gỡ khó cho xuất khẩu gạo thời gian tới là thúc đẩy gỡ khó xuất khẩu sang Trung 

Quốc, bên cạnh một số thị trường cần đẩy mạnh như Philippines, châu Phi… 

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này đã mời đoàn doanh nghiệp 

nhập khẩu Trung Quốc sang Việt Nam tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại gạo. 

Các doanh nghiệp Trung Quốc được thăm quan thực địa tại các địa phương có sản lượng 

gạo hàng hóa lớn và tập trung nhiều doanh nghiệp xuất khẩu để có thể thấy được những 

tiến bộ về chất lượng gạo Việt Nam, tiềm năng trong sản xuất cũng như khả năng đáp ứng 

nhu cầu của các doanh nghiệp Việt.  

Qua đó, giúp doanh nghiệp Trung Quốc có đánh giá thực tế về hoạt động sản xuất, chế 

biến gạo và thương hiệu gạo Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, giải pháp trước mắt là mở rộng thị 

trường mới, tập trung gồm châu Phi, ASEAN để bù đắp sự sụt giảm ở thị trường Trung 

Quốc. Trong sản xuất sẽ cơ cấu các giống lúa cho phù hợp những nhóm thị trường trên. 
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Về lâu dài, chủ trương ngành sẽ giảm 500.000 ha đất lúa để chuyển sang đối tượng sản 

xuất nông nghiệp khác là thủy sản, trái cây... Mỗi vùng miền có thế mạnh nào sẽ chuyển 

đổi đối tượng đó để giảm áp lực về sản lượng lúa gạo. 

Ngành lúa gạo cần tập trung chế biến sâu hơn nữa, chuỗi giá trị gạo không chỉ là hạt gạo 

mà là các sản phẩm phụ như trấu, cám, dầu, kể cả sản phẩm gạo cũng phải đa dạng như: 

gạo hữu cơ, gạo dược liệu… mới đem lại hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết. 

 

3. Công nghệ, giống lúa mới 

Gạo ST25 (gạo Sóc Trăng 5) của Việt Nam đạt danh hiệu ngon nhất thế giới trong Hội nghị 

Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 – 13/11/2019. Gạo 

Thái Lan đứng thứ hai tại Hội nghị lần này. 

Gạo ST25 (gạo Sóc Trăng 5) của Việt Nam đạt danh hiệu ngon nhất thế giới 

Gạo ST25 (gạo Sóc Trăng 5) của Việt Nam đạt danh hiệu ngon nhất thế giới trong Hội nghị 

Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 – 13/11/2019. Gạo 

Thái Lan đứng thứ hai tại Hội nghị lần này. 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị năm nay có sự góp mặt của hơn 20 công ty kinh doanh gạo quốc tế cùng 100 

thương gia xuất nhập khẩu gạo và 20 nhà khoa học châu Phi, Mỹ, Australia, Âu và Á.  

Gạo ST25 

“Tôi cho rằng việc gạo st25 đại diện cho việt nam lần đầu tiên giành được thứ 

hạng cao nhất trên thế giới là cơ hội vàng để xây dựng thương hiệu gạo cho việt 

nam” 

Kỹ sư Hồ Quang Cua trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ. 
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Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 

cho biết giống gạo ST25 của Việt Nam do nhóm Kĩ sư Hồ Quang Cua, Kĩ sư Nguyễn Thị 

Thu Hương và Tiến sĩ Trần Tấn Phương lai tạo. 

Theo ông Kiên, trong cuộc thi năm ngoái giống gạo của Jasmine của Campuchia đạt giải 

nhất. 

Giống lúa ST25 là loại lúa cao sản có thể trồng 2 - 3 vụ/năm. Trong khi đó, gạo thơm Thái 

Lan là lúa mùa dài ngày chỉ trồng được 1 vụ/năm. Đặc điểm của gạo ST24 là hạt dài trắng 

tính, dẻo, có mùi thơm dứa. 

Ông Cua cũng đề xuất Bộ NN&PTNT cần ban hành danh mục giống lúa để xây dựng 

thương hiệu quốc gia và các quy chuẩn tương thích của từng giống. Bộ cũng cần ban hành 

chỉ dẫn địa lý cho từng giống, cũng như các tiêu chuẩn độ thuần của gạo để cấp quyền sử 

dụng thương hiệu quốc gia.  

Trên cơ sở đó, tác giả hoặc người có quyền nhận bảo hộ giống sản xuất lúa đúng quy 

chuẩn và duy trì các chỉ tiêu hóa sinh tốt lúc hạt giống mới được công nhận.  
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Ngoài ra, Ban chỉ đạo 389 cần hoạt động kiểm soát được nạn vi phạm bảo hộ hạt giống. 

Còn các doanh nghiệp, Hiệp hội Lương thực Việt Nam hoặc chương trình xúc tiến thương 

mại Bộ Công thương sẽ tổ chức marketing sản phẩm. 

 

“Tôi nghĩ việc gạo thơm cấp cao của Việt Nam phát triển chậm là có lý do, nhưng 

không phải chậm mà chúng ta phát triển nóng làm cho việc tiêu thụ không phát triển 

kịp sản xuất. Người thu nhập thấp không bao giờ chọn gạo thơm để ăn thường xuyên.  

Về phương diện tâm lý, người nông dân sẽ không trồng lúa thơm nữa nếu giá cả không 

thỏa mãn mong ước của họ. Vì vậy, cần có những đóng góp của nhiều thành phần 

công, tư phối hợp để nâng tầm gạo Việt. Chúng tôi chỉ là người chọn giống, chỉ đủ sức 

giải quyết một nhánh nhỏ của vấn đề.” 

Kỹ sư Hồ Quang Cua  
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   NGUỒN THAM KHÂO 

 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

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. 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ - BÂNG BIỂU 

Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019 

Biểu đồ 2: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019 

Biểu đồ 3: Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2019 

 

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10 

Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 9/2019 

Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu  

Bảng 4: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 26-31/10 

Bảng 5: Kết quả kinh doanh 9 tháng của các doanh nghiệp gạo 

 

BÂN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường gạo  tháng 10/2019 ” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng 

thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường gạo tháng 10 

năm 2019” 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. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Hiệp hội lương thực Việt Nam 

Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS 

Bộ Thương mại Iraq 

Reuters 

Businessmirror 

Cơ quan Thống kê Philippines 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Khmer Times 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

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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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

Báo cáo thị trường gạo tháng 7/2019 

Báo cáo thị trường gạo tháng 8/2019  

Báo cáo thị trường gạo quí III/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GẠO, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: 

Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 0373246888 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  

 

https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-gao-thang-7-2019-gia-gao-trong-nuoc-du-bao-tang-nho-nhu-cau-tieu-thu-cai-thien-20190903170537838.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-gao-thang-8-2019-thi-truong-trung-quoc-gap-kho-gia-gao-du-bao-tiep-tuc-giam-nhe-20191002104310652.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-gao-qui-iii-2019-thieu-vang-nhu-cau-moi-gao-trong-nuoc-co-the-giam-nhe-20191031073428715.htm?fbclid=IwAR22BAwmF7wFOYt6L5uviH24RE8uX3svSnMg2HQesvlSLrzR2XRO-naVNrM
https://vietnambiz.vn/hang-hoa/bao-cao-nganh-hang.htm?fbclid=IwAR3d1WEfJcuzBq4m7PpM2JLdtJqCKl6M_UBAeSAXJa3xAfVQ_0kCZnfIoOg
mailto:hanhtt@vietnambiz.vn
mailto:info@vietnambiz.vn


 

 
 

 


