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Tháng 11, nguồn cung thiếu hụt tại nhiều quốc gia bị nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF) 
khiến giá thịt heo leo thang tại nhiều nơi, ngay cả những quốc gia cung cấp thịt heo chính 
cho thị trường thế giới như Liên minh châu Âu (EU), Brazil… 

Tại Việt Nam, giá heo hơi tiếp đà tăng mạnh của tháng 10, với khu vực phía bắc liên tiếp 
lập đỉnh mới, có nơi lên tới 76.000 - 77.000 đồng/kg.  

So với cuối tháng 10, giá heo tại nhiều tỉnh, thành tăng từ 12.000 – 16.000 đồng/kg lên 

phổ biến trong khoảng 66.000 – 76.000 ồng/kg. Tuy nhiên, đà tăng của khu vực đã 
chững lại trong nửa tháng còn lại. 

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân giá heo hơi tăng mạnh trong là ảnh hưởng của 
ASF khiến nguồn cung mặt hàng thịt giảm mạnh.  

Theo ghi nhận vào ngày 25/11, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 73.000 – 
77.000 đồng/kg.  

Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên đồng loạt giảm nhẹ xuống 74.000 - 75.000 
đồng/kg. Tuy nhiên, tại Phú Thọ đạt 75.000 đồng/kg; Thái Nguyên có nơi báo 77.000 
đồng/kg.  

Các địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ứng Hoà ghi nhận mức 73.000 - 75.000 đồng/kg; 
Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình ở 76.000 - 77.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung, Tây Nguyên, heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt 75.000 - 
76.000 đồng/kg; Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Định dao động quanh 70.000 
đồng/kg.  

Từ Thừa Thiên Huế trở vào tới Bình Thuận, giá heo phổ biến ở 63.000 đồng/kg. 

Còn tại niềm Nam, giá heo tại Cà Mau, Bến Tre và Tiền Giang lần lượt ở 73.000 đồng/kg 
và 75.000 đồng/kg; Bình Dương, Sóc Trăng, TP HCM, Tây Ninh và Hậu Giang neo quanh 
71.000 đồng/kg.  

Những địa phương khác, giá báo đạt trên 70.000 đồng/kg. 
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PHẦN I 

 

Tháng 11, giá thịt heo toàn cầu tiếp tục tăng vì nguồn cung protein thiếu hụt gia tăng cạnh 
tranh cho nguồn cung đang ngày càng giảm. Giá thịt heo tiếp tục lập kỉ lục mới tại một số 
khu vực, trong khi các hàng rào thương mại vẫn giới hạn đà tăng tại Mỹ và Canada, theo báo 
cáo quí mới nhất từ Rabobank.  

Ngân hàng Hà Lan cũng nhận định bất chấp những kích thích tăng trưởng kinh tế, sản xuất 
trên thế giới dự báo bị giới hạn vì các hạn chế môi trường và qui định, cùng với mối đe doạ 
dịch tả heo châu Phi (ASF) kìm hãm khả năng mở rộng của ngành.  

Sự bất cân bằng được cho là sẽ khiến thị trường biến động mạnh hơn trong những tháng 
sắp tới, làm gia trạng tình trạng căng thẳng vốn có.  

 

1. Sản xuất 

Theo Rabobank, dịch ASF làm sụt giảm 25% của tổng đàn heo trên toàn cầu, nhưng thế giới 
lạc quan một cách cảnh giác về nhu cầu tiềm năng của thị trường đối với thịt heo.  

Sức hấp dẫn của tiềm năng xuất khẩu phá kỉ lục, cho đến nay, đã vượt qua mọi dự báo rủi ro.  

Chính sách thương mại nghiêm ngặt và nhu cầu xuất khẩu không nhất quán tạo ra sự không 
chắc chắn nhất định trên thị trường, theo đó khiến việc mở rộng sản xuất trở nên kém hấp 
dẫn.  

Mối đe dọa ngày càng tăng của dịch ASF khiến nhiều nhà sản xuất không muốn tăng sản 
lượng, vì rủi ro đàn heo giảm và/hoặc gián đoạn thương mại.  

Xét theo khu vực, các nhà sản xuất phải đối mặt với những thách thức môi trường và qui 
định gia tăng làm hạn chế sự tăng trưởng. Tuy nhiên, để đáp ứng mức thâm hụt thịt heo 
toàn cầu khoảng 5 -  10 triệu tấn dự kiến vào năm 2020, ngành công nghiệp có thể tìm thấy 
động lực kinh tế để tăng nguồn cung. 
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Tại Mỹ, tình trạng sức khoẻ vượt trội của đàn heo tiếp tục thúc đẩy năng suất đạt trên mức 
trung bình, theo đó đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ 5,5% của sản lượng thịt heo Mỹ 
trong nửa sau năm 2019. 

Mặc dù vậy, các nhà sản xuất Mỹ vẫn cẩn trọng về tương lai của tăng trưởng đàn heo vì tăng 
trưởng nhu cầu nội địa trung bình và chính sách thương mại không nhất quán tiếp tục hạn 
chế sự triển vọng lợi nhuận tương lai.  

Việc các nhà sản xuất thu hồi chất tăng trọng ractopamine thời gian gần đây đối với hai nhà 
đóng gói lớn nhất Mỹ dự kiến tác động không đáng kể đến sản xuất, nhưng sẽ đủ điều kiện 
để xuất khẩu thêm thịt heo sang Trung Quốc.  

Báo cáo tồn kho mới nhất của USDA phù hợp với dự báo của Raobank về mức tăng trưởng 
đàn heo 3 - 3,5%, gợi ý một lập trường thận trọng hơn trong thời gian tới. 

Canada: Tại Canada, tăng trưởng đàn heo bị hạn chế, chủ yếu là do sự bùng 
phát của bệnh tiêu chảy cấp ở heo (PEDv) tại thảo nguyên trong mùa hè 2019 
đã làm giảm nguồn cung. Dữ liệu lượng heo tồn kho mới nhất từ Cục thống kê 

Canada ước đạt 14 triệu con, với 1,23 triệu con heo nái.  
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Mexico: Rabobank cũng cho biết sản lượng thịt heo nội địa năm 2019 của 
Mexico ước đạt 1,38 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2018. Sản lượng cả năm 
của quốc gia Mỹ Latinh đã được điều chỉnh tăng so với ước tính trước đó là 

1,36 triệu tấn, vì số các nhà máy mới làm tăng công suất và nhu cầu đối với sản phẩm nội 
địa tăng khi nhập khẩu chậm lại. 

Về diễn biến dịch ASF, theo OIE, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), giai đoạn ngày 22/11 
đến 5/12, tổng cộng có 345 trường hợp bùng phát mới được báo cáo. Tổng số ổ dịch vẫn 
đang hoành hành trên khắp thế giới là 11.730 trường hợp (trong đó có 8.273 trường hợp tại 
Việt Nam). Trong báo cáo trước đó có 11.676 trường hợp đang bùng phát và 2.536 ổ dịch 
mới. 
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Theo báo cáo từ OEI, trong giai 
đoạn này, thiệt hại tổng cộng 
hơn 796 con heo.  

Trong đó, châu Âu thông báo 
thiệt hại 771 con (trong đó 739 
con được báo cáo tại 
Romania). 

Tại châu Á, không báo cáo sự 
thiệt hại, trong khi châu Phi 
thông báo thiệt hại 25 con.  
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Indonesia: sau khi xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên hôm 12/12, Bộ 
Nông nghiệp quốc gia này đã tuyên bố sự bùng phát của dịch ASF với gần 
30.000 con heo bị chết tại miền Bắc Sumatra tính đến ngày 15/12, gây thiệt 

hại kinh tế hàng triệu USD khi các nhà chức trách cố gắng cách li các khu vực bị ảnh hưởng, 
theo Reuters. 

 

Ông Fadjar Sumping Tjatur Rassa, giám đốc thú y của Bộ Nông nghiệp, cho biết virus ASF 
đã được tìm thấy ở 16 khu vực ở miền Bắc Sumatra, gồm cả thủ phủ Medan và các nhà 
chức trách đang cố gắng không để virus được vận chuyển ra ngoài. 

 

2. Xuất khẩu 

Mỹ: theo Rabobank, xuất khẩu trong quí cuối cùng của năm 2019 tăng nhanh, 
vì nhu cầu từ nhiều quốc gia châu Á. Trong suốt năm 2019, xuất khẩu của Mỹ 
tăng 3,3%, chủ yếu từ doanh số bán sang Trung Quốc tăng 91% so với cùng kì 

năm ngoái.  

Xuất khẩu sang Hàn Quốc và Philippines, quốc gia phải tiến 
hành thu mua từ thị trường quốc tế trong thời gian gần đây vì sự 
bùng phát của dịch ASF, đã tăng lần lượt 36% và 46%. 

Anh: Còn báo cáo từ Cục Phát triển Nông nghiệp và Làm vườn (AHDB) của 
Anh chỉ ra trong tháng 9, xuất khẩu thịt heo của EU đã tăng 37% so với cùng kì 
năm ngoái lên 236.600 tấn. Trong đó, khối lượng xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc tăng hơn hai lần so với năm trước lên 138.400 tấn. 

Tại Anh, xuất khẩu thịt heo tăng 20% so với cùng kì năm 2018 trong tháng 10 lên cao kỉ lục 
25.100 tấn. Trung Quốc tiếp tục nâng vị thế trở thành thị trường xuất khẩu số một của Anh, 
đạt tới 41% thị phần. 

 

EU: Xuất khẩu sang EU, trong khi đó, giảm 9% so với năm ngoái. Điều này có 
thể phản ánh lượng gia tăng được điều hướng sang thị trường Trung Quốc. 

 

Tổng giá trị xuất khẩu trong giai đoạn này tăng gần 60% lên 44,1 triệu bảng.  

Ngược lại, xuất khẩu nội tạng giảm gần 25% từ 9.500 tấn trong tháng 8/2018 xuống 7.300 
tấn trong tháng 10/2019. Nguyên nhân là do sự sụt giảm đáng kể sang thị trường Hong 
Kong, giảm tới 20% so với năm ngoái.   

Indonesia là quốc gia mới nhất trong khu vực thông báo nhiễm dịch ASF.  

Khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng gần 150% so với một năm trước. 
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Giá trị xuất khẩu nội tạng trong tháng 10 đạt 8,1 triệu bảng, giảm 8%. 

 

 

 

Tăng gần 30% so với năm ngoái, xuất khẩu thịt heo Mexico tiếp tục khởi sắc và được dự báo 
đạt 220.000 tấn vào cuối năm 2019. 

 

 

Trong khi các thị trường xuất khẩu truyền thống duy trì mạnh mẽ, xuất khẩu sang Trung 
Quốc ghi nhận mức kỉ lục gần 7.000 tấn, tương đương 7% tổng xuất khẩu của Mexico trong 
8 tháng đầu năm.  



 

10 
 

Dữ liệu tổng hợp từ Rabobank chỉ ra, xuất khẩu sang Trung Quốc trong cả năm 2018 chỉ đạt 
2.230 tấn, khoảng 2% tổng xuất khẩu.  

Ngược lại, xuất khẩu sang Hàn Quốc và Mỹ giảm mạnh trong tháng 8, giảm lần lượt 35% và 
34%, vì tình trạng thừa cung trên những thị trường này. Tuy nhiên, đầu năm nay, thị trường 
Mỹ vẫn ghi nhận lạc quan, vì vậy tính đến hết tháng 8, xuất khẩu sang Mỹ tăng 10% so với 
cùng kì năm trước.  

Tuy nhiên, nhu cầu tại Hàn Quốc duy trì yếu trong cả năm vì lo ngại dịch ASF và nguồn cung 
lớn, do đó xuất khẩu sang Hàn Quốc của Mexico giảm 19% so với 2018. 

Trong khi đó, báo cáo từ ngân hàng Hà Lan cho hay xuất khẩu thịt heo trong tháng 8 của 
Canada sang Trung Quốc gần như bằng 0, và phải cần đến các thị trường khác để bù đắp 
cho sự mất mát từ thị trường tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới.  

Xuất khẩu sang một vài thị trường chính đã tăng trong tháng 8, với thị trường Mexico ghi 
nhận mức tăng nhiều nhất, 15% so với năm ngoái. Sự gia tăng lớn của xuất khẩu sang các 
thị trường châu Á khác cũng giúp bù đắp cho thiệt hại từ Trung Quốc. 

Đáng chú ý, Phippines và Hong Kong có mức tăng lần lượt 58% và 168% so với một năm 
trước. Tuy nhiên, luỹ kế đến tháng 8, khối lượng xuất khẩu thịt heo của Canada không thay 
đổi, và chỉ tăng 9% về giá trị.  

Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu sang Hàn Quốc và Australia cũng đều giảm hai con số trong 
tháng 8. 

 

 

 

Còn tại Brazil, xuất khẩu thịt heo đã tăng 12% so với cùng kì năm ngoái trong 9 tháng đầu 
năm 2019, với Trung Quốc vượt qua Hong Kong trở thành nhà nhập khẩu hàng đầu.  
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Brazil vẫn lànhà cung cấp quan trọng đối với Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng dịch 
ASF, với giá trị xuất khẩu tăng 9% so với năm 2018.  

Xuất khẩu cũng báo tăng đáng kể sang Chile, Uruguay và Nga.  

 

 

Việc thông qua thêm 6 nhà máy chế biến thịt heo để xuất khẩu sang Trung Quốc thời gian 
gần đây đã hỗ trợ xuất khẩu trong quí III, và Rabobank dự báo xuất khẩu sẽ tăng thêm 17% 
trong năm nay.  

Dữ liệu từ Cục Phát triển Nông nghiệp và Làm vườn (AHDB) của Anh cho hay trong tháng 9, 
xuất khẩu thịt heo của EU đã tăng 37% so với cùng kì năm ngoái lên 236.600 tấn. Trong đó, 
khối lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng hơn hai lần so với năm trước lên 
138.400 tấn. 

Giá tại châu Âu đã tăng mạnh chưa từng thấy kéo kim ngạch xuất khẩu thịt heo của khối liên 
minh trong cùng kì tăng gần 75% lên 642,5 triệu bảng. 

 

3. Biến động về giá 

Theo trang Genesus, tính đến ngày 11/12, Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 
nhất thế giới, trung bình đạt gần 114.600 đồng/kg. Trong khi đó, Việt Nam đã vượt qua Hàn 
Quốc để vươn lên vị trí thứ hai, trung bình đạt 80.000 đồng/kg, còn giá heo tại Hàn Quốc ở 
mức 77.800 đồng/kg. 

Theo sau là Mexico và Anh, với giá heo hơi đạt hơn 47.000 đồng và 42.900 đồng/kg. 
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Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực thế giới 
trong tháng 11 trung bình đạt 1772,2 điểm trong tháng 11, tăng 15,4% so với cùng kì năm 
ngoái. 

Theo FAO, sự gia tăng đáng kể của giá thịt và dầu thực vật là nguyên nhân kéo giá lương 
thực thế giới tháng 11 tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2017. Giá đường cũng tăng 
vào tháng trước, trong khi giá sữa ổn định và giá ngũ cốc giảm. 

Cụ thể, giá thịt thế giới trung bình đạt 190,5 điểm trong tháng 11, tăng 17,2% so với năm 
ngoái dù vẫn thấp hơn so với mức đỉnh xác lập hồi tháng 8/2014. Sự gia tăng về giá của tất 
cả loại thịt củng cố chỉ số giá, với giá thịt bò và thịt cừu tăng mạnh nhất, theo đó phản ánh 
xuất khẩu không đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ, đặc biệt từ Trung Quốc. 

Nhu cầu của các dịp lễ hội cuối năm khiến thịt trường thịt thế giới càng thắt chặt hơn, kéo 
giá thịt heo leo thang hơn nữa và dẫn tới giá thịt gia cầm tăng sau ba tháng sụt giảm. 
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Theo đó, khu vực châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng giá thịt heo lên cao kỉ lục và thiếu 
nguồn cung vào dịp lễ Giáng sinh. 

Theo Mirror, Đức đang đối mặt với tình trạng giá xúc xích nướng và thịt chiên tăng trong thời 
điểm Giáng sinh. Trong khi các nhà sản xuất xúc xích thịt heo tại Tây Ban Nha đang lo ngại 
về việc chi phí thịt heo tăng khoảng 40%.  

Tây Ban Nha được biết đến là có giá heo thấp nhất trong số toàn bộ nhà sản xuất châu Âu, 
nhưng đã báo giá heo hơi đạt 1.488 euro/kg, tăng 43,4% so với mức 1.038 euro/kg của một 
năm trước, theo tổng hợp ngày 6/12 trang chuyên về heo Genesus.  

Ngay cả Đan Mạch, cái nôi của thịt heo ba chỉ muối xông khói, cho biết có thể gặp rủi ro.  

"Chúng tôi cũng phải đối mặt với vấn đề giá cao từ những nhà cung cấp", Salling Group, một 
trong những nhà bán lẻ lớn nhất của Đan Mạch, chia sẻ. 

 

4. Tiêu thụ, nhập khẩu 

Rabobank cho biết nhập khẩu thịt heo của Mexico giảm 7% trong nửa đầu năm 2019 so với 
cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng 8% trong những tháng hè, so với tháng 6 đến 
8/2018.  

Luỹ kế đến tháng 8, tổn nhập khẩu thịt heo của Mexico là 775.000 tấn, giảm 1,5% so với 
cùng kì năm 2018. Giá nhập khẩu từ Canada và Mỹ đã tăng, lên gần 2 USD/kg trong 6 tháng 
đầu năm.  

Theo AHDB, nhập khẩu thịt heo của Anh trong tháng 10 đạt tổng cộng 40.500 tấn. Trong đó, 
nhập khẩu từ Đan Mạch giảm. Nhập khẩu từ nguồn cung này chiếm 37% trong tháng 10 
năm ngoái, nhưng chỉ đạt 31% trong tháng 10/2019 vì nguồn cung giảm 22%. 
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Với giá tăng mạnh trên khắp EU, giá trị thịt heo nhập khẩu tăng 17% lên 92,9 triệu bảng.  

Điều này khiến nhập khẩu thịt ba chỉ muối xông khói giảm 17% trong tháng 10 so với một 
năm trước. Tương tự, nhập khẩu thịt chế biến cũng giảm 20%. 

Trong khi đó, xúc xích là mặt hàng quan trọng duy nhất ghi nhận nhập khẩu tăng 13% trong 
tháng 10 so với năm ngoái, bất chấp nguồn cung lớn từ Đan Mạch.  

Nhật Bản, nhập khẩu thịt heo 7 tháng đầu năm tăng 3,9% so với năm ngoái lên 
556.126 tấn, với khối lượng nhập khẩu từ Mexico và Canada ghi nhận mức 
tăng lớn nhất, lần lượt tăng 10,3% lên 9.034 tấn và 23,4% lên 6.045 tấn.  

Rabobank đánh giá bất kì sự thiếu hụt nào về sản lượng thịt heo tại Nhật Bản sẽ được thay 
thế bởi nhu cầu đối với các loại protein khác, đặc biệt là thịt bò, trước kì Olympics 2020 và dự 
báo nhu cầu tăng mạnh từ du khách.  

Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu thịt bò của đất nước mặt trời mọc đã giảm 1% 
xuống 158.695 tấn.  

Hàn Quốc: nhập khẩu thịt heo trong 8 tháng đầu năm đã giảm 5% xuống 
313.424 tấn, với dự báo nhập khẩu sẽ tăng từ tháng 10 trở đi vì nhu cầu theo 
mùa phục hồi.  

Nhập khẩu thịt heo từ Mỹ là lớn nhất, chiếm 40% tổng nhập khẩu của Hàn Quốc trong cùng 
giai đoạn. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Theo ngân hàng Hà Lan, với nhu cầu tại các quốc gia ngày càng tăng đối với thịt heo và các 
loại protein khác dưới tác động của dịch ASF, giá thịt heo Mexico có thể tiếp tục tăng.  

Giá nhập khẩu từ Mỹ trong nửa đầu 2019 tăng 2% so với năm ngoái, và tại Canada, giá tăng 
12%. Với cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với sản phẩm nhập khẩu từ các phần khác của 
thế giới, thị trường Mexico sẽ tiếp tục đắt đỏ trong năm 2020. 

Và với nhu cầu quốc tế tăng mạnh, giá thịt heo tại Brazil được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 
thời gian tới, cùng với đó hỗ trợ phục hồi lợi nhuận.  
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PHẦN II 

1. Sản xuất, xuất khẩu 

Đàn heo của Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất và bắt đầu phục hồi trong tháng 11, khi 
các biện pháp qui mô quốc gia và địa phương của chính quyền Bắc Kinh nhằm khôi phục 
sản xuất bắt đầu có hiệu quả, theo Bộ Nông nghiệp và Nông Thôn Trung Quốc.  

Theo đó, đàn heo tại 400 huyện thuộc sự giám sát của Bộ tăng 2% trong tháng 11 so với 
tháng 10, đánh dấu sự phục hồi lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018, theo ông Yang Zhenhai, 
một quan chức của Bộ. 

Bộ cho biết thêm số lượng heo nái tiếp tục khôi phục tháng thứ hai liên tiếp, với mức tăng 4% 
so với tháng 10.  

Những dữ liệu khởi sắc cho thấy một xu hướng trở nên ổn định trong hoạt động sản xuất 
heo của quốc gia châu Á, nhờ thực hiện các chính sách, cải thiện điều kiện thị trường và 
củng cố niềm tin của những người nuôi heo để tái đàn, ông Yang nói.  

Về tình hình dịch ASF, diễn biến tiếp tục phức tạp sau khi Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 
Trung Quốc cho hay nhiều tên tội phạm đã làm giả thông tin bùng phát dịch ASF tại các 
trang trại và buộc người chăn nuôi phải bán heo khoẻ mạnh với mức giá cực kì thấp vào 
tháng 7.  

Vì vậy vào giữa tháng 12, một trang thông tin thuộc sự kiểm soát của chính phủ - The Paper 
- báo cáo một trang trại nuôi heo của Công ty Beijing Dabeinong Technology Group đã gặp 
rắc rối với cơ quan hàng không khu vực, khi máy phát vô tuyến điện của công ty làm gián 
đoạn tín hiệu GPS trong khu vực. 

Trả lời chất vấn từ các nhà đầu tư trên một nền tảng tương tác thuộc sự điều hành của sàn 
giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Dabeinong xác nhận hôm 20/12 rằng trang trại của 
công ty tại tỉnh Hắc Long Giang đã không cố ý vi phạm luật hàng không dân sự.  

"Đơn vị tại tỉnh Hắc Long Giang của chúng tôi vì để ngăn chặn những người bên ngoài sử 
dụng máy bay không người lái thả thịt heo nhiễm virus ASF đã vi phạm qui định khi sử dụng 
một thiết bị kiểm soát máy bay không người lái", công ty cho biết.  

"Chúng tôi đã vi phạm qui định sóng vô tuyến, dù không cố ý", Dabeinong chia sẻ trên trên 
nền tảng tương tác, và nói thêm đã giao thiết bị cho cơ quan chức năng, cũng như sẵn sàng 
chịu phạt.  

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã phát hành một thông báo hôm 
20/12, kêu gọi ngăn chặn những nhà sản xuất và cung cấp một cách bất hợp pháp thiết bị 
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như vậy, cho biết chỉ các đơn vị an ninh công cộng, cơ quan an ninh quốc gia và bộ phận 
điều phối sóng vô tuyến được sử dụng nó.  

Theo Reuters, Dabeinong có 14.000 con heo nái tại ba trang trại chăn nuôi và một trại giống 
ở Hắc Long Giang. Các trang trại tại Hắc Long Giang được vận hành một cách an toàn, và an 
ninh sẽ được thắt chặt, công ty cho hay. 

 

2. Biến động về giá 

 

 

Giá heo hơi tại Trung Quốc dứt chuỗi tăng kéo dài từ tháng 6, giảm mạnh khi bước vào tháng 
11 và neo quanh mức 32 nhân dân tệ/kg cho tới hết tháng.  

Theo đó, giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc đã giảm gần 22% so với cuối tháng 10. 

Tính đến ngày 22/11, giá heo hơi trung bình trên cả nước ghi nhận ở 32,66 NDT/kg (khoảng 
108.000 đồng/kg), theo trang zhujiage.com.cn.  

Tại thời điểm đó, giá heo cao nhất cả nước ghi nhận tại Thượng Hải, trung bình đạt 39 
NDT/kg (khoảng 128.000  đồng/kg); mức giá thấp nhất là tại Vân Nam, trung bình vẫn ở 
mức 28,76 NDT/kg (tương đương 95.000 đồng/kg).  

Theo Tân Hoa xã, giá heo dịu đi trong những tuần gần đây sau khi Bắc Kinh triển khai hàng 
loạt biện pháp để bình ổn sản xuất heo. 
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3. Tiêu thụ, nhập khẩu 

Nhập khẩu thịt của Trung Quốc lên mức cao chưa từng thấy trong tháng 11, với người mua 
tại nhà tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới tăng cường thu mua trước khi diễn ra kì nghỉ truyền 
thống để tăng nguồn cung đã bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi.  

Theo đó, nhập khẩu thịt heo tăng vọt 151% so với một năm trước lên 229.707 tấn trong 
tháng 11, dữ liệu hải quan cho biết. Lũy kế đến tháng 11, nhập khẩu tăng gần 58% lên 1,7 
triệu tấn.  

Lượng thịt bò thu mua từ thị trường nước ngoài đạt 186.984 tấn trong tháng trước, tăng 
gần 80% so với một năm trước. Tính tới tháng 11, khối lượng nhập khẩu tăng 57% so với 
cùng kì năm ngoái. 

 

 

 

Theo Bloomberg, người mua Trung Quốc không thể tìm đủ nguồn thịt heo từ châu Âu vì 
nguồn cung bổ sung có thể sắp cạn kiệt.  

Quốc gia châu Á sẽ phải dùng đến lượng thịt dự trữ và giải quyết tình trạng thao túng giá 
trên thị trường, và thúc đẩy việc bán hàng từ kho dự trữ để đảm bảo nguồn cung trước 
những dịp lễ hội, ông Hu Chunhua, Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp.  

Trang trại nuôi heo cũng nên thúc đẩy giết mổ trong khi đảm bảo chất lượng thịt, ông nói 
thêm.  

Tổng khối lượng thịt và nội tạng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 644.284 tấn, 
cũng là mức cao kỉ lục và tăng 85% so với năm ngoái.  
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Trong 11 tháng đầu năm, khối lượng nhập khẩu tăng 42% lên 5,5 triệu tấn. Nhập khẩu thịt gà 
đông lạnh cũng tăng 71% trong thang 11 lên 77.895 tấn, đưa tổng khối lượng thu mua ở 
nước ngoài 11 tháng đầu năm 2019 lên 693.433 tấn, tăng 51% so với cùng kì năm ngoái, dữ 
liệu cho hay. 

 

4. Thị trường nhập khẩu chính 

Theo Rabobank, Tây Ban Nha, Đức, Canada, Brazil và Mỹ vẫn là các nhà cung cấp hàng đầu 
cho Trung Quốc. Đề xuất gỡ thuế trả đũa đối với thịt heo Mỹ và việc duyệt thêm các nhà 
máy xuất khẩu mới tại một số quốc gia có thể giúp thúc đẩy nhập khẩu sang Trung Quốc. 

Thỏa thuận thương mại giai đoạn một mới được thông qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế 
giới có thể tăng xuất khẩu thịt heo trong suốt quí I/2020.   

 

5. Dự báo, triển vọng 

Hôm 28/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quốc gia châu Á sẽ nhập khẩu hơn hai lần 
lượng thịt heo so với năm năm ngoái. 

Tổng khối lượng thịt heo nhập khẩu trong năm nay ước vượt 3 triệu tấn, phát ngôn viên Bộ 
Thương mại Trung Quốc Gao Feng trả lời phóng viên tại một cuộc họp báo.  

Năm ngoái, nhập khẩu chỉ đạt khoảng 1,2 triệu tấn, theo cơ quan hải quan Trung Quốc.  
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Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã công bố kế hoạch ba năm để thúc 
đẩy sự phục hồi của sản lượng heo sau khi đàn heo lớn nhất thê giới bị tàn phá bởi dịch 
bệnh. Theo đó đặt mục tiêu tự cung cấp 70% thịt heo cho khu vực phía nam Trung Quốc. 
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PHẦN III 

1. Tình hình sản xuất 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết tính đến tháng 11, đàn heo trên cả nước đã giảm 
mạnh 22% so với năm ngoái, do chịu ảnh hưởng của dịch ASF.  

Về tình hình dịch ASF, Tổng cục Thống kê cho hay dặc dù bệnh dịch tại nhiều địa phương đã 
được kiểm soát, một số địa phương đã công bố hết dịch nhưng việc tái đàn diễn ra chậm do 
tâm lí của người sản xuất còn e ngại nguy cơ tái phát dịch bệnh.  

Lũy kế từ đầu tháng 2 đến ngày 19/11, dịch ASF đã xảy ra tại 8.505 xã thuộc 666 huyện của 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số lheo tiêu hủy gần 5,9 triệu con, tương 
đương với tổng trọng lượng 337.900 tấn, trong đó có 54% số xã qua 30 ngày không phát 
hiện ổ dịch mới. 

Đàn heo giảm khoảng 26,8% so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt heo cả năm 
khoảng 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (NN&PTNT).  

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nơi được coi thủ phủ nuôi heo 
của cả nước, dịch tả heo châu Phi đã lan tới 137 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, gây thiệt hại 
450 nghìn con, tương đương 18% tổng đàn của Đồng Nai. 

Nếu tính cả lượng heo giảm đàn và bị chết do bệnh dịch, tổng đàn của tỉnh giảm 40% so với 
đầu năm xuống 1,5 triệu con. Số tiền chi ra hỗ trợ cho người dân là 700 tỉ đồng. 

Ông Chánh thông tin thêm, thời gian qua, tỉnh cũng đã khuyến khích người dân chuyển sang 
các vật nuôi khác như trâu, bò, gà, vịt… để bù đắp nguồn cung thịt heo bị thiếu. Do đó, đàn 
gà đã tăng 14%, các loại gia súc, gia cầm khác tăng 5 - 10%. 

Việc giá heo hơi liên tục tăng trong thời gian qua, lên tới hơn 90.000 đồng/kg, ông Chánh cho 
biết người dân lãi khoảng 30.000 đồng/kg, bù đắp lại thiệt hại trong thời gian qua, 

Ông Chánh cho hay thời gian tới tỉnh sẽ tập trung tái đàn và nuôi heo bền vững, an toàn sinh 
học. Hiện nay, tỉnh đã có 120 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch. Đồng thời, các đàn qui 
lớn và lượng con giống vẫn giữ được. 

“Đây là cơ sở tốt để tỉnh tái đàn”, ông Chánh nói. 

Đối với tỉnh Bắc Giang, địa phương có lượng heo lớn thứ 3 cả nước, hiện đã có 221 xã qua 30 
ngày hết dịch. Số đàn heo của Bắc Giang đạt trên 800.000 con. Tỉnh cũng đang ập trung tái 
đàn chặt chẽ, đảm bảo an toàn sinh học. 
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Theo đại diện tỉnh Bắc Giang, dịp Tết Nguyên Đán năm nay tỉnh sẽ có trên 300.000 đầu heo 
có thể xuất chuồn tương đương 35.000 tấn thịt. Trong đó, 40% dùng để tiêu thụ trong tỉnh và 
60% còn lại được tiêu thụ ở các tỉnh lân cận. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11, Việt Nam nhập khẩu gần 233 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 26,8% so với cùng kì năm ngoái.  

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 11 tăng tới 
72% so với năm 2018 lên 234.553  tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 66% lên hơn 54 triệu USD. 
Trong khi, nhập khẩu đậu nành giảm 55% về khối lượng xuống 114.807 tấn, và giảm 54,2 % 
về giá trị xuống hơn 46,5 triệu USD.  

Còn nhập khẩu ngô tăng 43% về khối lượng lên 1,4 triệu tấn, và tăng 33,5% về giá trị lên gần 
272 triệu USD. 

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng 10,4% so với năm ngoái lên hơn 73 triệu USD. 

 

Mặt hàng Tháng 11/2019 Thay đổi theo năm 

Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(1.000 USD) 

Lượng 
(%) 

Trị giá 
(%) 

Lúa mì 234.553   54.064 Tăng 72 Tăng 66 

Ngô 1.366.107 271.539 Tăng 43 Tăng 33,5 

Đậu nành 114.807 46.524 Giảm 55 Giảm 54,2 

Dầu mỡ động thực vật  73.349  Tăng 10,4 

Thức ăn giá súc và nguyên liệu  232.912  Giảm 26,8 

 

 

Trên thị trường thế giới, giá đậu nành giảm trong phiên giao dịch ngày 24/12, rơi từ đỉnh 6 
tuần xác lập trong phiên giao dịch trước, vì dự báo người tiêu dùng hàng đầu – Trung Quốc 
– tăng cường thu mua đậu nành sau tuyên bố về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung giai 
đoạn một. 

Theo Reuters, giá lúa mì giao sau tăng 0,2% lên 5,4-1/2 USD/giạ.  

Giá ngô giao sau tăng 0,1% lên 3,88-1/2 USD/giạ, và giá đậu nành giao sau giảm 0,5% 
xuống 9,25-1/4 USD/giạ.  
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3. Biến động về giá 

 

 

Tháng 11, giá heo hơi tiếp đà tăng mạnh của tháng 10, với khu vực phía bắc liên tiếp lập đỉnh 
mới, có nơi lên tới 76.000 - 77.000 đồng/kg.  

So với cuối tháng 10, giá heo tại nhiều tỉnh, thành tăng từ 12.000 – 16.000 đồng/kg lên phổ 
biến trong khoảng 66.000 – 76.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đà tăng của khu vực đã chững lại 
trong nửa tháng còn lại. 

 

Theo ghi nhận vào ngày 25/11, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 73.000 – 
77.000 đồng/kg.  

Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên đồng loạt giảm nhẹ xuống 74.000 - 75.000 
đồng/kg. Tuy nhiên, tại Phú Thọ đạt 75.000 đồng/kg; Thái Nguyên có nơi báo 77.000 
đồng/kg.  

Các địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ứng Hoà ghi nhận mức 73.000 - 75.000 đồng/kg; 
Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình ở 76.000 - 77.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung, Tây Nguyên, heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn ở mức tốt, đạt 
75.000 - 76.000 đồng/kg; Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Định dao động quanh mức 
70.000 đồng/kg.  

Từ Thừa Thiên Huế trở vào tới Bình Thuận, giá heo phổ biến ở 63.000 đồng/kg. 

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân giá heo hơi tăng mạnh trong là ảnh hưởng của 
ASF khiến nguồn cung mặt hàng thịt giảm mạnh. 
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Còn tại niềm Nam, giá heo tại Cà Mau, Bến Tre và Tiền Giang lần lượt ở 73.000 đồng/kg và 
75.000 đồng/kg; Bình Dương, Sóc Trăng, TP HCM, Tây Ninh và Hậu Giang neo quanh mức 
71.000 đồng/kg.  

Những địa phương khác, giá báo đạt trên 70.000 đồng/kg. 

Theo Báo Cần Thơ, giá heo hơi tại khu vực ĐBSCL liên tục tăng cao và đang ở mức 6,5 - 7 
triệu đồng/tạ, trong khi nguồn cung trên thị trường hạn chế đã khiến tình trạng buôn lậu heo 
thịt từ bên kia biên giới, đặc biệt là từ Campuchia vào Việt Nam tăng mạnh.  

Trong nhiều ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang liên tục bắt giữ các 
đối tượng vận chuyển heo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ; số lượng heo bị bắt giữ phần 
lớn đều không rõ nguồn gốc.  

Thống kê cho  từ đầu tháng 11 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh An Giang đã bắt giữ 5 vụ buôn 
lậu heo từ Campuchia vào Việt Nam, bắt giữ và tịch thu 165 con heo, tổng trọng lượng gần 
12 tấn, trị giá hơn 525 triệu đồng. 

 

4. Tiêu thụ 

Báo Hà Nội Mới trích lời Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tạ Văn 
Tường cho biết thành phố xác định lượng hàng hóa thiếu yếu phục vụ người dân trong 2 
tháng giáp Tết đạt khoảng 31.200 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch Tết năm 2019.  

Trong đó có hơn 191.000 tấn gạo, 44.600 tấn thịt heo, 14.800 tấn thịt gà. hơn 12.300 tấn thịt 
bò, hơn 247.000 tấn rau, củ, 11.300 tấn hải sản, 3.000 tấn bánh, mứt, kẹo và khoảng 200 
triệu lít rượu, bia, nước giải khát. 

Ngoài thịt heo, các mặt hàng thiết yếu khác cũng được bảo đảm dồi dào, đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân. Trong đó, 23 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường đăng 
kí lượng hàng hóa thiết yếu trong 2 tháng Tết với tổng giá trị hơn 121.000 tỉ đồng”, theo bà 
Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương. 

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo của Phòng Quản lí chăn nuôi và Thú y, thuộc Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y TP, tính đến cuối tháng 11, toàn thành phố có 19.875 con heo. 

Hiện nay, số lượng giết mổ heo tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn TP Đà Nẵng khoảng 1.200 
- 1.300 con/ngày đêm, qui mô đàn heo chỉ đáp ứng được 10 - 15% nhu cầu, phải nhập từ 
các địa phương khác để giết mổ cung cấp ra thị trường hàng ngày.  

Qua khảo sát của cơ quan chức năng, giá mặt hàng thịt heo trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng 
khoảng 40 - 45%, sản lượng nhập về các chợ giảm 45 - 50% so với cùng kì năm 2018. 
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5. Dự báo, triển vọng 

Theo báo Hà Nội Mới, ngày 24/12, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Hà Nội tổ chức, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết dự báo 
nhu cầu tiêu dùng trong 2 tháng Tết là khoảng 44.600 tấn heo hơi, tương đương 23.000 
tấn/tháng. 

Do ảnh hưởng của dịch ASF nên nguồn cung thịt heo phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội nói 
chung và các tỉnh, thành phố có chăn nuôi heo giảm mạnh.  

Tuy nhiên, số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, từ ngày 1 đến 16/12, sản lượng heo hơi 
xuất chuồng là 11.125 tấn, dự kiến cả tháng 12 là 22.250 tấn và sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu 
của tháng Tết.  

Theo đại diện Sở Công Thương nguồn cung mặt hàng thịt heo cho đến thời điểm hiện tại cơ 
bản vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. 
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PHẦN IV 

 

 

1. Tin hoạt động nổi bật 

 

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tổng đàn heo của các doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 
86% trên tổng đàn heo của Đồng Nai với khoảng 1,2 triệu con. Hiện đa số các công ty lớn 
trong ngành chăn nuôi của Đồng Nai vẫn nỗ lực ổn định số lượng heo cung cấp ra thị 
trường.  

Cụ thể, CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam cung cấp khoảng 3.000 con heo/ngày; Công ty TNHH 
Japfa Comfeed Việt Nam cung cấp khoảng 1.000 - 1.200 con/ngày; Công ty TNHH Sunjin 
Vina cung cấp khoảng 300 con/ngày... Các doanh nghiệp cũng cam kết ổn định nguồn cung, 
đáp ứng phần lớn nhu cầu thịt heo của thị trường từ nay đến cuối năm. 

Ông Trần Tiến, Phó tổng giám đốc C.P. Việt Nam, nhận định nguồn cung tuy đang ít hơn cầu 
nhưng thị trường không quá khó khăn về nguồn heo. Căn cứ vào sản lượng cám doanh 
nghiệp cung cấp cho các tỉnh thành cả nước, nhất là các nông hộ hợp tác với C.P thì nhiều 
hộ vẫn làm tốt an toàn sinh học, duy trì được đàn heo. 

Ông Bùi Hữu Thọ, đại diện Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc), cho 
biết công ty đã mở nhiều chi nhánh tại Đồng Nai. Hiện công ty đang tăng trọng lượng con 
heo để bù vào nguồn cung heo bị giảm.  

Cụ thể, trung bình trọng lượng mỗi con heo của công ty bán ra thị trường đạt mức từ 110 - 
130 kg. Ngoài ra, Japfa Comfeed Việt Nam có chính sách hỗ trợ 25% giá thành con giống 
cho những người nuôi uy tín với công ty trong việc tái đàn. 

 

Theo thông tin công bố trên trang chủ của Tập đoàn Mavin, công ty sẽ phát triển một trung 
tâm sản xuất giống heo và giống gà trên qui mô 100 ha với mức đầu tư tương đương 1.000 
tỉ đồng. 

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Mavin, chia sẻ dự án sẽ đóng góp một phần vào 
ngân sách địa phương, các khoản thuế; giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 800 

Hiện một số doanh nghiệp thực hiện giải pháp tăng trọng lượng heo để bù vào nguồn 
cung heo bị giảm. Trung bình trọng lượng mỗi con heo của doanh nghiệp bán ra thị 
trường đạt mức từ 110-130 kg/con. 

Sau nghi vấn cấp heo giống nhiễm dịch ASF, Mavin đầu tư phát triển trung tâm giống 
heo, gà tại Gia Lai trị giá gần 1.000 tỉ đồng. 
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lao động; đồng thời là nguồn thu ổn định cho các nông sản như bắp, mì tại địa phương để 
phục vụ phát triển chăn nuôi. 

 

2. Kế hoạch, dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

Vissan kêu lỗ, đề nghị được tăng giá thịt heo bình ổn. 

 

Ngày 20/12, bên lề Hội thảo Phát triển thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp TP HCM do 
UBND TP HCM tổ chức, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Tổng giám đốc CTCP Việt Nam Kĩ nghệ 
Súc sản (Vissan), cho hay công ty đang lỗ trước tình hình giá heo tăng kỉ lục gần đây. 

Đây là lần thứ ba Vissan có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị tăng giá thịt bình ổn thị trường.   

Theo lLãnh đạo Vissan,với tình hình giá thịt heo hiện nay, nhất là nhu cầu tăng cao vào cuối 
năm và Tết Nguyên đán 2020, nếu giữ nguyên mức giá bình ổn hiện nay thì rất khó khăn cho 
doanh nghiệp. 

Đại diện Vissan cho rằng chính quyền thành phố nên có cơ chế tốt cho các doanh nghiệp 
lớn, chẳng hạn xem xét lại chính sách bình ổn giá, nên linh hoạt theo từng giai đoạn cho phù 
hợp hiện nay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm, sản xuất. 

Lợi nhuận Dabaco được báo phục hồi nhờ giá heo tăng. 

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, giá thịt heo hơi trung bình trong năm 
2020 ở mức 56.000 đồng/kg, tăng 37% so với mức trung bình năm 2019.  

Trong năm 2020, VNDirect kì vọng sản lượng tiêu thụ thịt heo của CTCP Tập đoàn Dabaco 
Việt Nam tăng 14,1% lên 40.363 tấn vì nhu cầu thịt heo sạch gia tăng tại Việt Nam, cùng với 
đó thị phần thịt heo của Dabaco vào năm 2020 ước tăng lên 1,7%. 

 

Theo đó, biên lợi nhuận ròng năm 2020 cũng tăng thêm 4,1 điểm % lên 7,1%, kéo theo lợi 
nhuận ròng có thể tăng trưởng tới 198,4% so với năm 2019, lên mức 616 tỉ đồng. 

VNDirect dự báo lợi nhuận ròng trong quí cuối năm của Dabaco sẽ phục hồi lên 160 tỉ đồng, 
tăng hơn 40% so với cùng kì năm 2018.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Tổng giám đốc cho rằng, với tình hình giá thịt heo hiện 
nay, nếu giữ nguyên mức giá bình ổn hiện nay thì rất khó khăn cho doanh nghiệp. 

Theo VNDirect, dù giá thịt heo có thể tăng cao vào năm 2020, giá thức ăn chăn nuôi 
vẫn sẽ không thay đổi từ năm 2019 do qui mô của đàn heo cả nước giảm xuống. Vì 
vậy, chi phí chăn nuôi heo dự báo chỉ tăng nhẹ so với năm 2019, dẫn đến dự phóng 
biên lợi nhuận gộp của Dabaco tăng thêm 5,4 điểm % lên 18,3%. 
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PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Đầu tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố kế hoạch 3 năm để thúc 
đẩy sự phục hồi sản lượng, với mục tiêu tự cung tự cấp 70% thịt heo cho khu vực phía nam.  

Kế hoạch, được công bố hôm 4/12, nhắc lại mục tiêu ngăn chặn cho đàn heo tiếp tục giảm 
và bắt đầu tăng vào cuối năm nay, và phục hồi sản lượng lên gần mức bình thường vào cuối 
năm 2020. 

Bên cạnh đó, hôm 17/12, Bắc Kinh cho biết sẽ bán 40.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự 
trữ quốc gia vào ngày 19/12, động thái mới nhất nhằm đảm bảo nguồn cung trước dịp Tết 
Nguyên đán sắp đến. 

Động thái lần này của Bắc Kinh, được tuyên bố trong một thông báo trên trang web của 
Trung tâm quản lí hàng hóa dự trữ Trung Quốc, diễn ra sau đợt bán 40.000 tấn thịt heo đông 
lạnh từ kho dự trữ quốc gia khác hôm 12/12. 

Hôm 23/12, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng tuyên bố Bắc Kinh sẽ giảm thuế nhập khẩu thịt 
bò xuống 8% từ mức 12% vào ngày 1/1/2020 sau khi hai bên đạt được thoả thuận thương 
mại giai đoạn một.  

Không chỉ tăng cường nhập khẩu, mới đây Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát 
biên giới chặt chẽ hơn vì dịch ASF, theo đó hoạt động xuất khẩu thịt trâu Ấn Độ vào Trung 
Quốc thông qua Việt Nam đều phải dừng lại. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Bộ Tài chính vừa có công văn 14813/BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, ngành lần thứ 4 về việc 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 về Biểu thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 

Theo công văn này, mặt hàng thịt gà được Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu 
các mặt hàng thịt gà đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh thuộc phân nhóm 
2207.14 từ 20% xuống 18% (Mỹ đề nghị 14,5%).  
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Trong khi đó, thuế suất mặt hàng thịt  tươi hoặc ướp lạnh trừ loại thịt cả con và nửa con, trừ 
thịt mông đùi, thịt vai và các mảnh của chúng (0203.19.00) từ 25% xuống 22%. 

Với dự đoán mặt hàng thịt heo sẽ không đủ nguồn cung cho thị trường trong dịp Tết Nguyên 
đán Canh Tí 2020, giá bán thịt heo cũng biến động do nhu cầu tăng cao, Sở Công thương TP 
Đà Nẵng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực 
triển khai các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. 

Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi an 
toàn được tái đàn và phát triển đàn; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm các trường hợp nhập lậu, xuất lậu, vận chuyển, buôn bán trái 
phép heo và các sản phẩm heo trên địa bàn thành phố. 

Giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc buôn bán thịt heo ra nước ngoài, nhằm vừa giữ 
được nguồn cung, vừa tránh tình trạng lây lan dịch bệnh; theo dõi, rà soát cung cầu thị 
trường, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2020.  

Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển lưu 
thông gia súc, gia cầm cũng như các sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 

 

3. Công nghệ mới trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, xuất khẩu thịt heo trên 
thế giới, Việt Nam 

Giới khoa học Trung Quốc đã tìm ra cấu trúc ba chiều của virus ASF, tạo nền tảng vững chắc 
để phát triển vắc-xin hiệu quả và an toàn chống lại bệnh này. 

Theo đó, các nhà khoa học đã phân lập thành công chủng dịch của virus ASF đang lây lan ở 
Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu phải mất 4 tháng để thu thập hơn 100 TB dữ liệu chất lượng 
cao. 

Nghiên cứu cho thấy virus có cấu trúc độc đáo gồm 5 lớp: màng ngoài, capsid, màng trong 
hai lớp, vỏ lõi và bộ gen.  

Nó chứa hơn 30.000 tiểu đơn vị protein, tạo thành một hạt hình cầu với đường kính khoảng 
260 nanomet.  

Nghiên cứu đã xác định các protein cấu trúc của virus, tiết lộ các kháng nguyên bảo vệ tiềm 
năng và thông tin chính về epitope, một phần của phân tử kháng nguyên có khả năng gắn 
vào kháng thể.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự sắp xếp và chế độ tương tác phức tạp của các protein 
cấu trúc và đề xuất cơ chế lắp đặt có thể của virus, cung cấp manh mối quan trọng về cách 
nó xâm nhập tế bào chủ và lẩn trốn, chống lại khả năng miễn dịch chống virus của vật chủ.  

Theo ông Wang Xiangxi, một nhà nghiên cứu tại Viện Sinh lý học CAS, cấu trúc 5 lớp của 
virus ASF là rất hiếm và phức tạp hơn các loại virus khác. 
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"Kích thước của virus ASF là rất lớn, nó là loại virus lớn nhất trong số các loại virus được các 
nhà khoa học Trung Quốc làm rõ. Đường kính của nó dài gấp 10 lần đường kính của virus 
viêm gan A", ông Wang nói. 

Rao Zihe, một học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và là một trong những 
nhà khoa học đi đầu của cuộc nghiên cứu, nhận định việc phát hiện ra cấu trúc của dịch ASF 
là bước quan trọng đầu tiên trong "hành trình dài" để giải quyết căn bệnh. 

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích cấu trúc vỏ lõi của virus và cách thức virus tương 
tác với các thụ thể. 

Thông tin trên trang web liên quan lĩnh vực sinh học là biorxiv.org cho biết một số nhà khoa 
học Mỹ công bố họ vừa tìm ra loại vắc-xin có thể giúp miễn dịch vô trùng chống lại virus 
ASF.  

Nghiên cứu này được thực hiện tại Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp Mỹ.  

Vắc-xin được đặt tên ASFV-G-ΔI177L.  

Các nhà nghiên cứu cũng viết rằng hiện không có vắc-xin phục vụ thương mại nhằm chống 
lại bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nghiên cứu này nếu được hội đồng chuyên gia đánh giá công 
nhận, có thể được thương mại hóa.  

Trao đổi với Thanh niên, huyên gia chăn nuôi, TS Võ Văn Sự - Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam 
cho rằng thông tin trên theo bài báo Mỹ chưa được thẩm định. Song theo thông lệ, khi nhóm 
các tác giả Mỹ đã đăng công khai trên trang biorxiv, một trang uy tín trong ngành nông 
nghiệp Mỹ, thì sớm muộn gì cũng có kết quả tích cực, khả quan. 
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Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 11/2019 ” được biên tập viên mục Hàng hóa, Doanh nghiệp của 
VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo 
“Thị trường heo hơi tháng 11/2019” 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 

Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Thống kê 

Tổng cục Hải quan 

Reusters, Bloomberg 

Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Trang web zhujiage.com 

Tổ chức Thú y Thế giới 

Trang web Genesus 
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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. 

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. 

Báo cáo thị trường heo hơi tháng 8/2019  

Báo cáo thị trường heo hơi quí III/2019  

Báo cáo thị trường heo hơi tháng 10/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

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  



 

 
 

 


