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Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết trong tháng 2, chỉ 
số giá gạo FAO trung bình 228 điểm, tăng 1,4% so với cùng kì 2019. 

Trong tuần cuối tháng 2, trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm còn 
369 - 373 USD / tấn trong từ 371 – 376 USD/tấn; Giá gạo Thái Lan vẫn ở mức cao do 
thiếu nguồn cung. 

Trong khi đó, ngày 27/2 giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 430 –452 USD/ tấn so 
với mức 430 – 445 USD/tấn tuần trước. 

Tại Việt Nam, trong tháng 2 xuất khẩu đạt 532.836 tấn, tương đương 238,13 triệu USD, 
tăng 29,7% về lượng và tăng 21,1% về kim ngạch so với tháng 1/2020 và cũng tăng 
mạnh 93,9% về lượng và tăng 104,2% về kim ngạch so với tháng 2/2019. 

Giá xuất khẩu gạo trong tháng 2/2020 giảm 6,5% so với tháng 1/2020 nhưng tăng 5,3% 
so với tháng 2/2019, đạt trung bình 446,9 USD/tấn. Tính trung bình cả 2 tháng đầu năm 
đạt 463,5 USD/tấn, tăng 5,9% so với cùng kì năm 2019. 

Philippines là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại gạo của Việt Nam, chiếm 38,4% 
trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, chiếm 35,9% trong tổng kim ngạch, đạt 
357.055 tấn, tương đương 154,71 triệu USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 23,5% về kim 
ngạch so với hai tháng đầu năm trước; 

Riêng thị trường Iraq trong hai tháng đầu năm 2019 không tham gia vào thị trường xuất 
khẩu gạo của Việt Nam, nhưng hai tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu rất cao 
90.000 tấn, tương đương 47,61 triệu USD – đứng thứ 2 thị trường, chiếm gần 9,7% trong 
tổng lượng và chiếm gần 11,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. 

Gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, với mức tăng 594,5% về 
lượng và tăng 723,6% về kim ngạch, đạt 66.222 tấn, tương đương 37,08 triệu USD, 
chiếm 7,1% trong tổng lượng và chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả 
nước. 

Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu gạo sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so 
với cùng kì năm trước; trong đó ngoài thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhất như trên, 
còn có một số thị trường cũng tăng rất mạnh như Pháp, Đài Loan, Senegal, Nga... 

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ NN&PTNT cho biết hiện các doanh nghiệp trong vùng 
ĐBSCL mua lúa ướt tại ruộng với giá dao động 4.400-5.400 đồng/kg, cao hơn đầu vụ 
300-500 đồng/kg; chỉ có giống lúa IR50404 tiêu thụ thị trường nội địa là giá thấp, 
khoảng 4.400 đồng/kg. Trong đó, giá lúa hạt dài cao hơn lúa thường 300 - 800 đồng/kg. 
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Giá lúa thu mua tại kho của doanh nghiệp là 5.400 - 6.400 đồng/kg, cao hơn mức bán 
lúa tươi tại ruộng của nông dân bình quân 1.000 đồng/kg. Nhiều thương lái, doanh 
nghiệp đã đến tận ruộng của nông dân đặt cọc và kí hợp đồng bao tiêu lúa dài với giá 
5.000 - 5.200 đồng/kg. 

Mặc dù giá gạo tăng nhưng tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp có 
thể ảnh hưởng đến sản lượng trong thời gian tới. 

Tính đến 15/2, diện tích gieo cấy của vùng ĐBSCL giảm 53,4 nghìn ha so với cùng kì 
năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn nên nhiều địa phương 
chủ động cắt giảm diện tích xuống giống hoặc chuyển đổi những vùng đất lúa kém hiệu 
quả sang cây trồng cạn, sử dụng ít nước.  
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PHẦN I 

1. Sản xuất 

 

 FAO cho biết sản lượng sản xuất gạo 
thế giới tháng 2 đạt 42,9 triệu tấn, 
tăng 1% so với cùng kì năm trước. 
Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo 
toàn cầu tháng 2 ước khoảng 41,1 
triệu tấn, tăng 1,3% so với cùng kì 
năm 2019. 

Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc 
tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn 
cầu tháng 2 đạt 41,3 triệu tấn, giảm 
1% so với cùng kì 2019. 
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Thái Lan: Ông Chookiat Ophaswongse - Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các 
nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho hay nhu cầu gạo trên toàn cầu đã tăng lên 
do dịch virus corona (COVID-19) bùng phát. Giá gạo cũng nhờ đó mà tăng tới 

30 - 50 USD so với đầu năm nay. 

"Người dân trên khắp thế giới, mà đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và châu Á, đang phải ở yên 
trong nhà. Trong khi đó, Trung Quốc - nước kiểm soát lượng gạo lên đến 120 triệu tấn, đã 
tạm dừng xuất khẩu sau khi xuất đi 3 triệu tấn gạo với giá thấp hơn giá gạo Thái Lan 
khoảng 100 USD/tấn hồi năm ngoái", ông Ophaswongse nói. 

Trước khi dịch virus corona bùng phát, các chuyên gia dự đoán Trung Quốc có thể tăng 
kim ngạch xuất khẩu gạo lên 3,5 - 4 triệu tấn trong năm nay. 

"Thương nhân từ nhiều nước hiện nay quan tâm đến gạo Thái Lan hơn, họ sẵn sàng mua 
lượng lớn để tăng dự trữ gạo của mình", vị chủ tịch này cho hay. 

"Giá gạo trắng 5% giao lên tàu đã tăng từ 400 USD/tấn hồi đầu năm  lên 440 - 450 
USD/tấn", ông nói thêm. 

Ông Chookiat Ophaswongse lí giải: "Vài năm qua, thương nhân gặp khó trong việc bán gạo 
Thái Lan do giá tương đối cao so với sản phẩm của các nước khác. Một khi Trung Quốc 
ngừng xuất khẩu gạo, đồng baht yếu đi và Indonesia dường như sẽ tiếp tục mua, triển vọng 
đối với giá gạo lại bừng sáng". 

Bangkok Post dẫn lời ông Chookiat dự đoán giá gạo sẽ tăng dần cho đến giữa năm nay, 
hoặc sẽ lâu hơn nếu dịch virus corona kéo dài. 
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Campuchia: Báo Phnom Penh Post dẫn số liệu mới nhất của Bộ Nông Lâm, 
Ngư nghiệp Campuchia cho biết xuất khẩu gạo của nước này vẫn tăng mạnh 
trong hai tháng đầu năm 2020, bất chấp những lo ngại về dịch COVID-19 
đang lan nhanh trên thế giới.  

Bộ trưởng Nông Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhorn ghi nhận trong hai tháng đầu 
năm nay, Campuchia đã xuất khẩu 136.499 tấn gạo, tăng 21,34% so với cùng kì năm ngoái; 
trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm phần nhiều nhất với 37,43% (tương đương 
51.092 tấn), tiếp đến là thị trường châu Âu 30,31% (41.373 tấn), Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) 18,48% (25.231 tấn) và các thị trường khác 3,78% (18.803 tấn). 

 Theo Tổng Thư kí Hiệp hội Lúa gạo Campuchia (CRF) Lun Yeng, xuất khẩu gạo của nước 
này sang các thị trường đối tác đều tăng. Tại châu Âu, thuế nhập khẩu gạo Campuchia đã 
giảm từ 175 euro/tấn năm 2019 xuống 150 euro/tấn năm 2020 và điều này giúp gạo 
Campuchia rộng cửa hơn vào thị trường châu Âu. 

 Ông Lun Yeng cũng tin tưởng gạo Campuchia sẽ trở nên phổ biến tại Trung Quốc nhờ nhu 
cầu cao của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Tuy nhiên, vận tải đường thủy giảm sút 
đang cản trở mục tiêu này.  

Ông Chan Sokheang, Giám đốc điều hành Signature of Asia Co., một doanh nghiệp xuất 
khẩu gạo của Campuchia, lạc quan cho rằng xuất khẩu gạo Campuchia đầu năm nay diễn 
ra sôi động và hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng, nhờ chất lượng gạo được đối tác đánh giá tốt 
và quan hệ quốc tế của nước này ngày càng được cải thiện.  

Theo ông Chan Sokheang, dịch COVID-19 sẽ không tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu 
gạo của Campuchia. Tuy nhiên, Campuchia cần nâng cao chất lượng gạo, hạ thấp chi phí 
sản xuất, tìm kiếm thêm vốn đầu tư để có thể cạnh tranh với các nước xuất khẩu gạo trong 
khu vực. 

 

Indonesia: Theo hãng tin Antara, người đứng đầu Cơ quan mua bán lương 
thực Indonesia (Bulog) khẳng định lượng gạo tồn kho nước này hiện đáp ứng 
đủ nhu cầu tiêu thụ trong suốt tháng Ramadan.  

Theo đó, tồn kho gạo quốc gia hiện ở mức 1,65 triệu tấn. Bên cạnh đó, nguồn lúa gạo hàng 
hóa thu mua trong vụ thu hoạch tới sẽ đảm bảo con số này được duy trì ổn định. Bulog 
cũng làm việc với các hệ thống kho nhằm kiểm tra số lượng và chất lượng gạo tồn kho. 

 

Myanmar: Thông tin từ Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ 
Công Thương) cho biết trong 5 tháng đầu tiên của năm tài khóa 2019-2020, 
Myanmar đã xuất khẩu trên 1,19 triệu tấn gạo và tấm.  
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Đây là số liệu mới nhất vừa được Liên đoàn gạo quốc gia Myanmar công bố ngày 29/2. 
Lượng gạo xuất khẩu này được thực hiện từ ngày 1/10/2019 đến ngày 7/2/2020. 

Cụ thể lượng gạo xuất khẩu gồm 838.672 tấn gạo tẻ thường và 356.370 tấn tấm đã thu về 
kim ngạch trên 343,6 triệu USD. Trong đó, có tới 86,32% tổng khối lượng gạo xuất khẩu 
được thực hiện thông qua đường biển tìm đến các thị trường nhập khẩu quốc tế, chủ yếu là 
Trung Quốc chiếm hơn 27% lượng gạo xuất khẩu. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 2/2020 đạt 42,9 triệu tấn, 
tăng  1% so với cùng kì 2019. 

Còn IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 2 ở mức 41,5 triệu tấn, tăng 2,1%. 

 

Philippines: Bloomberg dẫn lời từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines cho 
biết nước này đang lên kế hoạch hủy bỏ các giấy phép nhập khẩu gạo (giấy 
chứng nhận vệ sinh và kiểm dịch thực vật) đã cấp nhưng chưa sử dụng, cho 

khoảng 1 triệu tấn gạo trong năm 2019.  

Đây được xem như là một trong những nỗ lực cắt giảm lượng gạo nhập khẩu vào nước này 
và hướng đến bảo vệ người trồng lúa trong nước trong thời gian thu hoạch. 

 
EU: Từ ngày 1/9/2019 đến ngày 19/2/2020, EU đã nhập khẩu 613.800 tấn 
gạo, giảm khoảng 12%, từ mức 574.445 tấn cùng kì năm trước, theo dữ liệu 
công bố trên trang tin của EU. Trong đó, bao gồm 7.363 tấn lúa, 226.090 tấn 
gạo lứt và 281.347 tấn gạo xát trắng.  

Anh tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất trong khu vực với 100.524 tấn.  

Thái Lan là nước cung cấp gạo lứt và gạo xát trắng nhiều nhất sang EU với 67.996 tấn, 
tăng khoảng 11% so với cùng kì năm ngoái. 

 

Thổ Nhĩ Kỳ: Kết quả thầu nhập khẩu gạo của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/2 cho thấy 
nước này chỉ mua được 2.500 tấn với giá 930 USD/tấn do giá chào thầu cao 
hơn giá dự kiến. 
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3. Diễn biến giá 

Trong tháng 2/2020, chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 228 điểm, tăng 1,4% 
so với cùng kì 2019. 

Ngoại trừ gạo thơm giảm 3,5% xuống 204 điểm thì các loại khác đều tăng. 
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Trong tuần cuối tháng 2, trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm còn 
369 - 373USD / tấn trong từ 371 – 376 USD/tấn; Giá gạo Thái Lan vẫn ở mức cao do thiếu 
nguồn cung. 

Trong khi đó, ngày 27/2 giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 430 – 452 USD/ tấn so với 
mức 430 – 445 USD/tấn tuần trước.  

"Không có các giao dịch lớn, chỉ có những giao dịch nhỏ từ các khách hàng cũ", thương 
nhân gạo ở Bangkok nói. 

Hạn hán đang diễn ra ở nhiều vùng sản xuất lúa gạo tại Thái Lan tiếp tục gây căng thẳng 
cho nguồn cung, kiềm giữ giá gạo của Thái cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. 

Mùa khô bắt đầu vào tháng 11 và thường kéo dài đến tháng 4, và có thể kéo dài đến tháng 
6, theo nguồn tin chính phủ Thái Lan. 

"Giá gạo vẫn ở mức cao do thiếu nguồn cung, và không giảm nhiều ngay cả khi đồng baht 
suy yếu", thương nhân gạo khác nói.
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PHẦN II 

1. Sản xuất 

 Diện tích gieo trồng, thu hoạch 
Gieo trồng: Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, tính đến thời điểm 15/2/2020, cả nước gieo 
cấy được 2.675,5 nghìn ha lúa đông xuân, giảm 1,7% so với cùng kì năm trước. 

Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy 761,6 nghìn ha, tăng 3,6%; các địa phương 
phía Nam gieo cấy 1.913,9 nghìn ha, giảm 3,7%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 
1.543,7 nghìn ha, giảm 3,3%. 

Tại các tỉnh phía Bắc, nguồn nước tưới tiêu được cung ứng kịp thời, thuận lợi cho việc gieo 
trồng, các địa phương đã tranh thủ xuống giống sớm vụ đông xuân nên tiến độ gieo cấy 
nhanh hơn cùng kì năm trước. 

Trong đó, Thanh Hóa đạt 110,2 nghìn ha, tăng 12,7 nghìn ha; Hà Nội đạt 40 nghìn ha, tăng 
9 nghìn ha; Vĩnh Phúc đạt 28,6 nghìn ha, tăng 4,3 nghìn ha.  

Hiện nay, lúa đông xuân sinh trưởng và phát triển khá tốt. Tuy nhiên, một số diện tích gieo 
trồng sớm đã xuất hiện sâu bệnh gây hại, cần theo dõi sát diễn biến tình hình sâu bệnh, xử 
lí kịp thời các ổ bệnh để không ảnh hưởng đến phát triển của cây lúa. 

Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân, trong đó 
diện tích gieo cấy của vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm 53,4 nghìn ha so với cùng kì 
năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn nên nhiều địa phương chủ 
động cắt giảm diện tích xuống giống hoặc chuyển đổi những vùng đất lúa kém hiệu quả 
sang cây trồng cạn, sử dụng ít nước.  

Đồng thời, các địa phương đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn, 
mặn như chuyển dịch thời vụ gieo trồng sớm hơn 10-20 ngày; tích nước ngọt tại các kênh 
mương nội đồng, bơm nước tưới cho những vùng bị khô hạn cục bộ; tăng cường áp dụng 
các mô hình tưới tiết kiệm.  

Thu hoạch: Hiện nay, lúa đang phát triển tốt, những trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn 
đẻ nhánh làm đòng, một số đang trong giai đoạn ngậm sữa, chuẩn bị trổ bông. 

Trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 369,5 nghìn ha lúa đông xuân cho thu hoạch, 
tăng 20,7% so với cùng kì năm 2019 và chiếm 23,9% diện tích gieo cấy của vùng.  

Tuy nhiên, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, để hạn chế những 
thiệt hại có thể xảy ra, ngành Nông nghiệp các địa phương cần tập trung quản lý việc cung 



 

12 
 

cấp nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của lúa, chủ động tưới tiết kiệm nước, thường 
xuyên theo dõi, kịp thời ngăn chặn sớm và hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh gây hại đồng 
ruộng. 

 

 

 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình tại 
các tỉnh Bắc Trung bộ Vụ Xuân 2020 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-10 độ C; 
các đợt rét đậm, rét hại chỉ tập trung chủ yếu trong tháng 1 và tháng 2/2020 với khoảng 3-
5 đợt rét đậm ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Bắc Trung bộ nhưng không kéo dài.  

Do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết sẽ có nhiều biến động và diễn biến khó lường sẽ 
tác động đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa 
giai đoạn gieo cấy và thời kì trổ bông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng 
dịch hại tích lũy số lượng và có khả năng phát sinh gây hại nặng. 

Để chủ động trong công tác phòng trừ các đối tượng dịch hại cây trồng vụ Xuân 2020, Chi 
cục Trồng trọt vào Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh dự báo thời điểm phát sinh gây hại một số đối 
tượng dịch hại trên cây lúa như sau: 

Bọ trĩ, ruồi đục nõn: Gây hại chủ yếu trên lúa gieo thẳng trà Xuân muộn giai đoạn lúa 2-3 lá 
đến đẻ nhánh; cao điểm gây hại từ 15/2 đến 5/3, hại nặng trên các trà lúa gieo cấy muộn, 
ruộng thiếu nước, trên các giống lúa lai. 



 

13 
 

 
Tuyến trùng rễ: Phát sinh gây hại mạnh vào giai đoạn đầu vụ nhất là ruộng lúa thường 
xuyên bị khô hạn, thiếu nước, đất cát pha hoặc đất nhiễm phèn, giữ nước kém. Tuyến trùng 
rễ chỉ ngừng sinh trưởng trong môi trường ngập nước, vì vậy để phòng trừ tuyến trùng rễ 
trên lúa, thường xuyên điều tra đồng ruộng, phát hiện sớm, cho nước vào ruộng khoảng 3-
5cm và giữ liên tục 5-7 ngày. 

 Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động, vụ Xuân có xu hướng “nghiêng 
ấm” là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. 

Rầy nâu - rầy lưng trắng: Tích lũy số lượng từ đầu vụ, nhân nhanh số lượng giai đoạn lúa 
đẻ nhánh rộ trở đi và phát sinh gây hại từ giai đoạn lúa làm đòng đến chắc xanh; từ giữa 
tháng 3 vào giai đoạn lúa đứng cái đến trung tuần tháng 4 rầy có khả năng gây hại nặng 
cục bộ trên các giống nhiễm ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.  

Từ 20/4 trở đi rầy phát sinh gây hại với mật độ cao, diện phân bố rộng và có thể gây cháy 
trên diện rộng, nhất là đối với những vùng không chủ động nước, gieo cấy các giống lúa 
nhiễm rầy như Xi23, NX30, P6, Nếp 98, Xuân mai 12, Khang dân 18,...   

 

Thời tiết: Theo số liệu thống kê từ Bộ NN&PTNN, đến giữa tháng 2, tổng thiệt hại lúa vụ 
Mùa 2019 và Đông Xuân 2019-2020 đã lên tới trên 32.000 ha.  

Ngoài ra, khoảng 80.000 hộ dân đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt trong thời gian diễn 
ra hạn, mặn; trong đó, Sóc Trăng có 24.400 hộ, Cà Mau 20.100 hộ, Bến Tre 12.700 hộ, Bạc 
Liêu 3.300 hộ... 

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban 
Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết Cần Thơ có 
trên 70.000 ha lúa Đông Xuân đang thu hoạch rộ, dự kiến đến ngày 20/2 sẽ đạt 70% và dứt 
điểm vào đầu tháng 3.  

Diện tích cây ăn quả hơn 2.100 ha và gần 2.000 ha rau màu. Đến nay, địa bàn chưa ghi 
nhận thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dự báo, từ 
sau ngày 16/2, tình hình xâm nhập mặn trên sông Hậu vẫn duy trì ở mức cao, khó để lấy 
nước vào phục vụ sản xuất. 

Xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến sớm hơn so với các địa phương khác trong 
vùng do tiếp giáp với biển và cửa sông Hậu, độ mặn cao hơn trung bình nhiều năm cùng 
thời điểm. 

Hiện độ mặn cao nhất tại trạm Long Phú là 16,9‰; Đại Ngãi 11,3‰; An Lạc Tây 7‰ (so 
năm 2016 độ mặn tại Đại Ngãi tăng 0,3‰; An Lạc Tây tăng 2,2‰); xâm nhập mặn lấn sâu 
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vào nội đồng khoảng 40-55km (so với năm 2016 tăng 10-15km). Hạn, mặn đến sớm nên 
việc lấy nước phục vụ sản xuất ở các huyện Long Phú, Trần Đề gặp khó khăn... 

Ông Trần Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 
cho biết vụ lúa Đông Xuân muộn năm nay trên địa bàn thị trấn sản xuất hơn 238 ha. 

Đến nay, nhiều diện tích xem như mất trắng do xâm nhập mặn đến sớm. Mặc dù Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Phú khuyến cáo người dân không sản 
xuất lúa vụ 3 nhưng nhiều nông dân vẫn chủ quan xuống giống.  

Toàn huyện có hơn 1.500 ha bị ảnh hưởng nặng, dự báo thời gian tới diện tích này tiếp tục 
tăng, thậm chí là mất trắng toàn bộ diện tích vụ lúa Đông Xuân muộn của địa phương. 

Tại An Giang, tình trạng nước mặn theo sông Cái Bé ở Kiên Giang đã xâm nhập vào địa 
phận huyện Thoại Sơn và Tri Tôn với mức độ thấp, khoảng 0,12-0,13‰.  

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn An Giang, hiện mực nước thượng lưu sông Mê 
Công tiếp tục xuống và ở mức thấp, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về 
đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng đầu mùa khô năm 2020 đang ở mức thấp hơn 
trung bình nhiều năm từ 20-50%.  

Từ đó, mực nước trên các sông, kênh xuống thấp sẽ khiến hạn hán và xâm nhập mặn trong 
mùa khô năm 2019-2020 tại một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra 
sớm hơn, sâu hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. 

Do mực nước trên các kênh rạch xuống thấp kèm theo nắng nóng gây khô hạn, tỉnh An 
Giang cảnh báo khô hạn có khả năng ảnh hưởng đến 9.361 ha đất sản xuất nông nghiệp 
tại các địa phương như: Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân, Châu Đốc, Tân Châu. Vùng núi Tri Tôn 
và Tịnh Biên có gần 6.000 ha bị ảnh hưởng và vùng đồng bằng ở các huyện Phú Tân, Châu 
Đốc, Tân Châu có hơn 4.200 ha bị ảnh hưởng. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, Theo số 
liệu từ Tổng cục Hải Quan, trong tháng 
2/2020, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt 
Nam đạt 372 triệu USD, tăng 20,5% về giá trị 
và lượng tăng 15% so với cùng kì năm 
ngoái. 

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 
900.000 tấn, giá trị kim ngạch 410 triệu 
USD, tăng 27% về lượng và 32% về giá trị. 
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Điều này được xem có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhiều loại nông sản xuất khẩu bị sụt 
giảm do hạn chế giao thương với thị trường Trung Quốc do dịch COVID-19. 

Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 31% thị phần. 
Nhiều thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Mozambique, Angola… 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu 
gạo trong tháng 2/2020 giảm 6,5% so với 
tháng 1/2020 nhưng tăng 5,3% so với 
tháng 2/2019, đạt trung bình 446,9 
USD/tấn. Tính trung bình cả 2 tháng đầu 
năm đạt 463,5 USD/tấn, tăng 5,9% so với 
cùng kì năm 2019. 

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ NN&PTNT cho biết hiện các doanh nghiệp trong vùng 
ĐBSCL mua lúa ướt tại ruộng với giá dao động 4.400-5.400 đồng/kg, cao hơn đầu vụ 300 -
500 đồng/kg; chỉ có giống lúa IR50404 tiêu thụ thị trường nội địa là giá thấp, khoảng 4.400 
đồng/kg. Trong đó, giá lúa hạt dài cao hơn lúa thường 300 - 800 đồng/kg. 

Giá lúa thu mua tại kho của doanh nghiệp là 5.400 - 6.400 đồng/kg, cao hơn mức bán lúa 
tươi tại ruộng của nông dân bình quân 1.000 đồng/kg. Nhiều thương lái, doanh nghiệp đã 
đến tận ruộng của nông dân đặt cọc và kí hợp đồng bao tiêu lúa dài với giá 5.000 - 5.200 
đồng/kg. 

Tại An Giang, giá lúa vụ Thu Đông ở thời điểm hiện tại đang tương đương giá lúa Đông 
Xuân hồi đầu năm, phổ biến ở 4.600 – 4.700 đồng/kg (lúa ướt), lúa Hè Thu giá thấp hơn 
dao động từ 3.900 – 4.300 đồng/kg. 

Theo nguồn tin Reuters, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ông Đỗ Hà Nam, cho biết 
dịch virus corona ở Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều tới xuất khẩu gạo Việt Nam bởi 
hơn một năm gần đây Việt Nam đã đa dạng hóa thị trường nên mức độ phụ thuộc của mặt 
hàng gạo xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc không còn quá lớn.  

Cũng theo Reuters, một phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Philippines tháng 3 tới sẽ đến 
thăm các cơ sở sản xuất gạo cảu Việt Nam để làm việc về vấn đề an toàn thực phẩm, 
chuẩn bị cho việc nhập khẩu nhiều hơn nữa. 
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So với cùng kì năm ngoái, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khoảng 40 USD/tấn, tương 
đương trên 10%. 
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PHẦN III 

Trong báo cáo ngắn về Cung cầu Ngũ cốc tháng 2/2020, FAO dự báo sản lượng gạo toàn 
cầu năm 2019/2020 ở mức 512,2 triệu tấn, giảm so với mức 514,7 triệu tấn kỉ lục năm 
2018/2019, thay đổi rất ít so với con số 512,1 triệu tấn dự báo trước đó. 

FAO dự báo lượng gạo tiêu thụ toàn cầu năm 2019/2020 ở mức 514,4 triệu tấn, tăng từ 
mức 509,2 triệu tấn năm 2018/2019, giảm so với dự báo trước đó là mức 515,7 triệu tấn. 
Con số này điều chỉnh tăng do nhu cầu tiêu thụ lương thực tăng.  

FAO dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2019/2020 tăng lên mức 45,8 triệu tấn, từ mức 
44,2 triệu tấn năm 2018/2019 do nhu cầu nhập khẩu khu vực châu Á tăng, cụ thể là Trung 
Quốc và Iraq.  

Trong năm lịch 2020, thương mại gạo toàn cầu dự báo tăng khoảng 3,6%, lên mức 46 triệu 
tấn do Trung Quốc và Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu.  

FAO cũng đưa ra dự báo đối với tồn kho gạo toàn cầu, đạt mức 182,2 triệu tấn, giảm so với 
mức 183 triệu tấn năm 2018/2019 và tăng so với con số 181,2 triệu tấn dự báo trước đó.  

“Dự báo tồn kho cuối kì tháng này tại Thái Lan sẽ giảm và được bù đắp bởi mức sản lượng 
kỉ lục dự kiến của Ấn Độ vốn có thể trở thành nguồn tồn kho chính của nhóm các nước 
xuất khẩu gạo lớn trên thế giới trong năm 2019/2020”, FAO cho biết. 

 

Trung Quốc: Theo dự báo của USDA, trong năm 2020, nhập khẩu gạo của 
Trung Quốc được dự báo giảm 100.000 tấn so với ước tính trước đó xuống 
2,4 triệu tấn, vì nguồn cung nội địa dồi dào. 

 

Ấn Độ: USDA hạ dự báo xuất khẩu gạo 2019/2020 của Ấn Độ xuống còn 11,5 
triệu tấn vì vụ mùa thấp. 
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Philippines:  

 

 

 

 

 

Việt Nam: Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, trong năm 2020 xuất khẩu 
gạo của Việt Nam được đánh giá sẽ có triển vọng do tác động tích cực của 
các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như yếu tố cung cầu của thị 

trường thế giới cũng có nhiều thay đổi. 

Bộ Công thương cho biết năm 2020, dù có những tác động của hạn mặn bủa vây vùng 
trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, song dự kiến sản lượng trồng lúa sẽ không bị ảnh 
hưởng nhiều và vẫn sẽ có khoảng trên 6 triệu tấn gạo cần được tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có một số thuận lợi do tác động từ các hiệp định thương mại 
thế hệ mới đã kí kết với Hàn Quốc và các nước thành viên CPTPP. 

Dù những con số này không nhiều so với mục tiêu xuất khẩu trên 6 triệu tấn của Việt Nam 
nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, tiếp cận 
thị trường ngay từ bây giờ.
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PHẦN IV 

Vào cuối tháng 2, CTCP Nông nghiệp và Công nghiệp Trung An (Mã: TAR) cho biết dịch 
COVID-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc lan rộng ra 26 quốc gia 
trên toàn thế giới, đang có diễn biến vô cùng phức tạp. Không chỉ gây thiệt hại về người, 
dịch bệnh còn kéo theo sự đình trệ về sản xuất và giao thương giữa Trung Quốc và thế 
giới. Với riêng Việt Nam, đại dịch này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất Nông 
nghiệp bởi lâu nay thị trường Trung Quốc vẫn luôn là nguồn tiêu thụ chính cho các sản 
phẩm nông sản. 

Riêng về thị trường gạo ít nhiều cũng bị tác động. Đứng trên góc độ đơn vị sản xuất gạo lâu 
năm tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, tính từ thời điểm bùng phát dịch đến thời điểm 
hiện tại, Công ty Trung An chưa có đơn hàng nào từ Trung Quốc. Nguồn thu ít nhiều bị ảnh 
hưởng đòi hỏi đội ngũ kinh doanh của Công ty phải chủ động tìm kiếm đầu ra mới cho sản 
phẩm. 

Ngày 29/2, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã tổ chức  Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2020. 

Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 
và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 
như: Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của 
HĐQT năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm 
toán năm 2018 và một số Tờ trình khác. 

Ông Võ Thanh Hà đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT; HĐQT đã họp và bầu Ông Võ 
Thanh Hà làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Tổng công ty. 

Ông Nguyễn Tuấn Vinh và ông Trần Vĩnh Thanh được ĐHĐCĐ bầu vào Ban Kiểm soát; BKS 
đã họp và bầu Ông Nguyễn Tuấn Vinh làm Trưởng Ban kiểm soát. 

Đồng thời, tại Đại hội, HĐQT chính thức tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch 
HĐQT cho ông Nguyễn Ngọc Nam và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho Bà Nguyễn 
Thị Hoài. 

Trong khi đó, tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1), thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 
nhân dân Thủ đô Hà Nội trong phòng, chống dịch bệnh COVID -19, Vinafood 1 đã tổ chức 
cuộc họp khẩn trong Ban Lãnh đạo và các đơn vị thành viên để triển khai công tác cung 
ứng lương thực đảm bảo bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh phía 
Bắc. 
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Theo đó, Tổng công ty đảm bảo duy trì ổn định lượng gạo tại Hà Nội khoảng 10.000 tấn, 
đồng thời chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển gạo 
Việt, CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội và CTCP Phân phối Bán lẻ 
VNF1 tăng cường sản xuất, chế biến đầy đủ lượng gạo, mở cửa tất cả các điểm bán gạo 
bình ổn giá đến 23h hàng ngày; cung ứng đầy đủ mặt hàng gạo cho hệ thống phân phối, 
bán lẻ, các hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội; tuyệt đối không được tăng giá gạo, nhằm 
đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn lương thực cho nhân dân trong phòng chống dịch  
COVID-19. 

Trong tháng 2, tại CTCP Giống cây trồng Trung ương (Vinaseed – Mã: NSC) thông báo lùi 
thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và căn cứ vào tình hình dịch 
COVID-19 sẽ thông báo sau.
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PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Philippines: Trong tháng 2, người tiêu dùng Philippines vui mừng khi giá gạo 
tiếp tục ổn định vào đầu năm 2020 nhờ các biện pháp can thiệp của Chính 
phủ. 

Chính phủ Philippines đang rất nỗ lực để vừa ổn định giá gạo, vừa mang lại lợi nhuận cho 
người trồng lúa trong nước. 

Hiện Bộ Nông nghiệp nước này đang triển khai 4 chương trình hỗ trợ ngành lúa gạo, bao 
gồm cung cấp máy nông nghiệp, cung cấp giống lúa có chất lượng, cung cấp tín dụng và 
các chương trình đào tạo cũng như công nghệ sản xuất, với khoản hỗ trợ dự kiến trị giá 10 
tỉ đồng mỗi năm trong vòng 6 năm tới. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Vào đầu tháng 3, Bộ Công Thương vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các doanh nghiệp 
kinh doanh xuất khẩu gạo dự trữ và bình ổn giá thóc, gạo trong nước trước diễn biến khó 
lường của kinh tế thế giới. 

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm 2020, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó 
lường.  

Bên cạnh sự phức tạp của các yếu tố khách quan, diễn biến thương mại gạo toàn cầu tiếp 
tục có phát sinh, tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam như: Các 
nước xuất khẩu và nhập khẩu gạo lớn đều gia tăng sản lượng, nhu cầu nhập khẩu giảm từ 
các thị trường truyền thống của Việt Nam (Trung Quốc, Indonesia, Malaysia)... Các động 
thái này đang gây áp lực không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. 

Trước tình hình đó, để đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo, cũng như 
có biện pháp ứng phó rủi ro về giá, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành 
công văn hỏa tốc số 225 ngày 8/3 đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định số 107 về dự trữ lưu thông và bình ổn giá 
thóc, gạo hàng hóa trong nước. 

Cụ thể, các doanh nghiệp duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng 
gạo đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó theo qui định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP; 
tổ chức hệ thống phân phối gạo, cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự trữ lưu 
thông để bình ổn thị trường nội địa theo chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 



 

23 
 

Bên cạnh đó, ngày 13/3, ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Sóc Trăng, cho biết Cục Trồng trọt đã quyết định cấp bằng bảo 
hộ cho giống lúa ST25 của nhóm nhà khoa học là kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn 
Phương và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. Bằng bảo hộ có giá trị 20 năm và nhóm tác giả 
được hưởng quyền, nghĩa vụ theo Luật Sở hữu trí tuệ. 

Theo ông Quyết, nhóm nhà khoa học lai tạo ra giống lúa ST25 đang tập trung tạo ra giống 
siêu nguyên chủng, sau đó là nguyên chủng rồi mới cho ra giống xác nhận (giống hàng 
hóa) để trồng 10.000 ha trong vụ đông xuân 2020-2021. 

 

3. Công nghệ, giống lúa mới 
 

Giống lúa lai 3 dòng LY006: 

Là giống lúa lai 3 dòng của CTCP Tập 
đoàn giống cây trồng Việt Nam. 

Giống được Trung tâm Khuyến nông Thái 
Bình đưa vào khảo nghiệm từ vụ xuân 
năm 2018 đến nay, cả vụ xuân và vụ mùa 
giống cho năng suất ổn định, chống chịu 
tốt với sâu bệnh hại.   

Thời gian sinh trưởng dài vụ xuân 125 - 
135 ngày, vụ mùa 110 - 115 ngày  vụ 
mùa. Sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh 
khỏe; chiều cao trung bình, chống đổ tốt; kiểu hình đẹp, dạng cây gọn, lá đứng cứng, bản lá 
trung bình, hơi lòng mo, độ bền lá đòng tốt; trỗ tập trung, thoát cổ bông tốt và độ thuần 
đồng ruộng cao; chống chịu các loại sâu bệnh tốt, đặc biệt chống chịu tốt với bệnh đạo ôn 
lá vụ xuân.  

Số hạt/bông 170-180 hạt, khối lượng 1000 hạt 28 - 29 gram, năng suất trung bình (NSTB) 
vụ xuân qua khảo nghiệm tại Thái Bình 70 - 75 tạ/ha. Hạt gạo trắng, chất lượng cơm trung 
bình phù hợp với sản xuất chế biến. 

 

Giống lúa thuần năng suất MN18-1: 

Là giống lúa thuần năng suất của CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam.  

Thời gian sinh trưởng dài vụ xuân 125 - 135 ngày, vụ mùa 110 -115 ngày.  
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Sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe; chiều cao cây trung bình, chống đổ khá; dạng 
cây hơi xòe, lá đứng, bản lá to, hơi lòng mo, trỗ tập trung, thoát cổ bông tốt và độ thuần 
đồng ruộng cao; chống chịu các loại sâu bệnh tốt.  

Bông to, hạt vàng sáng; số hạt/bông đạt 155-160 hạt, khối lượng 1000 hạt 23-24 gram, 
NSTB vụ xuân qua khảo nghiệm tại Thái Bình 65-70 tạ/ha.  

Hạt gạo trắng, chất lượng cơm ngon, độ dẻo vừa phù hợp với thị hiếu của người dân hiện 
nay. 

 

Giống lúa thuần chất lượng TBR89 (ĐC2): 

Là giống lúa thuần do CTCP Tập đoàn 
Thaibinh seed chọn tạo. TBR89 là 
giống cảm ôn, thích ứng rộng có thể 
gieo cấy cả 2 vụ với năng suất ổn định.  

Thời gian sinh trưởng miền Bắc vụ 
Xuân 133 - 138 ngày, vụ Mùa 105 - 
110 ngày. Sinh trưởng phát triển tốt, 
đẻ nhánh khỏe; đây là giống cao cây 
có khả năng chống đổ trung bình; kiểu 
hình đẹp, gọn khóm; bản lá to, lá hơi 
đứng, dài; hạt dài, vỏ trấu nâu; chống 
chịu sâu bệnh khá, nhiễm nhẹ bệnh 
đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu.  

Khối lượng 1000 hạt 24,0-24,5 gram. NSTB đạt 65-75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75-80 tạ/ha. 
Hàm lượng Amylose trung bình 15,8%, chất lượng gạo ngon, cơm mềm, vị đậm, thơm nhẹ. 

 

Giống lúa thuần chất lượng ND502: 

Là giống lúa thuần do Công ty TNHH Nam 
Dương chọn lọc từ nguồn vật liệu nhập nội 
Trung Quốc. 

Đặc điểm của giống là có thời gian sinh 
trưởng ngắn ở miền Bắc vụ Xuân là 125-
130 ngày, vụ Mùa là 103-105 ngày.  

Giống sinh trưởng phát triển tốt, dạng hình 
đẹp, gọn cây, đẻ nhánh tốt, cây thấp cứng, 
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chống đổ rất tốt; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài, giống chịu thâm canh cao; giống 
chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận của thời tiết. 

 Số hạt/bông đạt 170-200 hạt, trọng lượng 1000 hạt đạt 21-22 gam. NSTB vụ xuân qua 
khảo nghiệm tại Thái Bình 70-75 tạ/ha. Gạo đẹp, không bạc bụng, cơm ngon, thơm, mềm, 
đậm, tỷ lệ gạo xay xát cao. 

 

Giống lúa thuần chất lượng LP5: 
 

Nguồn gốc là giống lúa thuần chất lượng 
của Công ty CP giống cây trồng Nam Định. 
Đặc điểm của giống là vào khảo nghiệm từ vụ 
xuân năm 2016 đến nay, qua các vụ khảo 
nghiệm cho thấy giống có thời gian sinh 
trưởng Vụ xuân 135-140 ngày, vụ mùa 110-
115 ngày.  

Đây là giống lúa thuần ngắn ngày có khả năng 
sinh trưởng phát triển khỏe, tiềm năng năng 
suất cao; dạng hình đẹp, cây gọn, lá xanh, lá 

đòng dài trung bình, đứng, độ bền lá đòng tốt, thân lá phát triển cân đối, chiều cao cây 
trung bình, cứng cây, chống đổ tốt.  

Giống có bông to, hạt thon dài vàng sáng; chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất 
thuận, sạch sâu bệnh, vụ xuân chưa có biểu hiện nhiễm bệnh đạo ôn.  

Số hạt/bông đạt 180-210 hạt, trọng lượng 1000 hạt từ 21-22 gram; năng suất cao và ổn 
định. NSTB vụ xuân qua khảo nghiệm tại Thái Bình 70-75 tạ/ha. Giống có chất lượng gạo 
trắng, cơm mềm, thơm nhẹ. 
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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. 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 2/2020” 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 “Thị trường gạo tháng 
2/2020” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn 
kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho 
dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới 
những thiếu sót, sai sót. 

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 
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Báo cáo thị trường gạo tháng 1/2020 

Báo cáo thị trường gạo năm 2019  

Báo cáo thị trường gạo tháng 11/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

Trịnh Huyền Trang – Thư ký Tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa –                                
trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  

 



 

 
 

 


