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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan và Ấn Độ giảm còn Việt Nam 

tăng so với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Do sự thay đổi của tỷ giá đồng bath so với đồng đô la 

Mỹ. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 385 USD/tấn, giảm 3 

USD/tấn so với tuần trước. Đồng Rupee giảm giá giúp giảm giá xuất 

khẩu gạo của Ấn Độ, tuy nhiên, nhu cầu gạo của các nước châu Phi 

vẫn yếu. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 450 USD/tấn, tăng 8 

USD/tấn so với tuần trước. Giá tăng do xuất khẩu sang Trung Quốc 

hồi phục và Indonesia đang có kế hoạch mua thêm gạo để tăng lượng 

dự trữ quốc gia. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Trong bảy tháng đầu năm tài 

chính 2022-2023, xuất khẩu 

gạo của Pakistan đã sụt 

giảm tới 15,82% so với cùng 

kỳ xuống, chỉ còn đạt 1,08 tỷ 

USD. 

 

❖ Philippines có thể đã bị thiệt 

hại lên tới 7,7 tỷ PHP (~128 

triệu USD) do định giá thấp 

gạo nhập khẩu. 

 

❖ Hàn Quốc đã mở thầu quốc 

tế để mua ước tính 121.800 

tấn gạo. 

 

❖ Bộ Thương mại Indonesia 

cho biết quốc gia này có thể 

mua thêm 500.000 tấn gạo từ 

nước ngoài trong năm nay 

để lấp đầy kho dự trữ gạo. 
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Pakistan: Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo 

Pakistan (REAP), trong bảy tháng đầu năm tài 

chính 2022-2023, xuất khẩu gạo của Pakistan đã 

sụt giảm tới 15,82% so với cùng kỳ xuống, chỉ còn 

đạt 1,08 tỷ USD. Nguyên nhân của sự sụt giảm 

chủ yếu là do thiệt hại vì lũ lụt trên diện rộng ở 

vùng Sindh, nơi sản lượng lúa gạo giảm đến 40%. 

[2] 

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Pakistan (PBS), 

lượng xuất khẩu gạo basmati của Pakistan đã 

giảm 22,95% xuống còn 316.055 tấn trong 7 

tháng đầu năm tài chính hiện tại từ 410.207 tấn 

trong cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, lượng xuất 

khẩu gạo non-basmati giảm 25% xuống 1,62 triệu 

tấn. [2] 

Philippines: Theo Liên đoàn Nông dân tự do 

(FFF), nước này đã bị thiệt hại lên tới 7,7 tỷ PHP 

(~128 triệu USD) do định giá thấp gạo nhập khẩu. 

Philippines đã nhập khẩu 3,85 triệu tấn gạo vào 

năm 2022 theo dữ liệu từ Cục Hải quan (BoC). 

Tuy nhiên, FFF cho biết giá trị nhập khẩu gạo năm 

ngoái do các nhà nhập khẩu khai báo thấp hơn 

28% so với giá tham chiếu trung bình của BoC. 

[3] 

Hàn Quốc: Tập đoàn Thương mại Nông thủy sản 

& Thực phẩm Hàn Quốc đã mở thầu quốc tế để 

mua ước tính 121.800 tấn gạo. Trong đó, khoảng 

77.700 tấn có nguồn gốc từ Trung Quốc và phần 

còn lại từ Thái Lan, Việt Nam và Australia. Các 

loại bao gồm gạo nâu hạt dài, vừa và ngắn không 

phải là gạo nếp trong khoảng thời gian từ ngày 30 

tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hạn 

chót nộp hồ sơ chào giá trong hồ sơ dự thầu là 

ngày 21 tháng 3. [4] 

Senegal: Để thúc đẩy sản xuất lúa gạo và tăng 

cường an ninh lương thực ở Sénégal, Tập đoàn 

Tài chính Quốc tế (IFC) gần đây đã công bố hợp 

tác với agCelerant và Ngân hàng Châu Phi để 

giúp nông dân sản xuất nhỏ và doanh nghiệp nhỏ 

trong chuỗi giá trị gạo của Sénégal tiếp cận dễ 

dàng hơn với nguồn tài chính cho tăng trưởng. 

Theo quan hệ đối tác, được hỗ trợ bởi Khu vực 

Tư nhân của Chương trình An ninh Lương thực 

và Nông nghiệp Toàn cầu (GAFSP), IFC sẽ đầu 

tư số tiền nội tệ tương đương 7,2 triệu USD vào 

một cơ chế chia sẻ rủi ro để hỗ trợ khoản vay của 

Ngân hàng Châu Phi-Senegal cho hàng nghìn 

người hộ nông dân sản xuất lúa gạo nhỏ và các 

doanh nghiệp sản xuất lúa gạo quy mô nhỏ, giúp 

họ tiếp cận bảo hiểm, đầu vào và thiết bị, bao gồm 

hạt giống, phân bón và máy gặt lúa. [5] 

Indonesia: Bộ Thương mại Indonesia cho biết 

quốc gia này có thể mua thêm 500.000 tấn gạo từ 

nước ngoài trong năm nay để lấp đầy kho dự trữ 

gạo của chính phủ đang giảm dần. Thông báo này 

được đưa ra mặc dù chính phủ đã nhập khẩu 

500.000 tấn gạo từ các nước bao gồm Việt Nam, 

Thái Lan và Pakistan bắt đầu từ tháng 12 năm 

ngoái. Bộ trưởng Thương mại Zulkifli Hasan cho 

biết chính phủ đã đồng ý đưa ra lựa chọn này khi 

Cơ quan Logistics quốc gia (Bulog) chỉ có khoảng 

25% của lượng dự trữ tối thiểu cần thiết 1,2 triệu 

tấn. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.300 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.450 

VNĐ/kg, giảm 119 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.233 

VNĐ/kg, tăng 75 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ 

vụ Đông Xuân 2023. Giao dịch gạo tại các chợ sôi động. [2] 

Theo các doanh nghiệp, Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu gạo 

trong năm 2023 do chính sách "zero Covid" khiến nguồn cung gạo của 

thị trường này sụt giảm trong năm 2022. Đây cũng là năm mà Trung 

Quốc đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng ở nhiều nơi, ảnh 

hưởng đến nguồn cung lương thực nội địa. [2] 

Hiện các mô hình dự báo thời tiết uy tín trên thế giới đều cho rằng, thời 

tiết đang ở tình thái trung tính và chuẩn bị chuyển sang trạng thái El 

Nino (khô hạn) trong nửa cuối năm 2023, ảnh hưởng đến sản lượng 

lương thực của các nước châu Á, đặc biệt Đông Nam Á. Những yếu 

tố này khiến các thương nhân Trung Quốc cũng như nhiều nước khác 

sẽ tiếp tục thu mua lúa gạo trong thời gian tới. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

giảm trong tuần. 

 

❖ Các tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long đang bước vào thu 

hoạch rộ vụ Đông Xuân 2023. 

 

❖ Trung Quốc có thể sẽ tăng 

cường nhập khẩu gạo trong 

năm 2023. 

 

❖ Thời tiết đang ở tình thái 

trung tính và chuẩn bị chuyển 

sang trạng thái El Nino (khô 

hạn) trong nửa cuối năm 

2023. 

 

❖ Tỉnh Vĩnh Long đồng tình và 

tích cực tham gia đề án phát 

triển bền vững 1 triệu hecta 

lúa chất lượng cao gắn với 

tăng trưởng xanh vùng 

ĐBSCL. 

 

❖ Viện Lúa Đồng bằng sông 

Cửu Long sẽ nghiên cứu 

phục tráng các giống lúa mùa 

đặc sản của địa phương. 

 

❖ Nhiều diện tích lúa trên cánh 

đồng thuộc địa bàn huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định bỗng 

nhiên héo úa, chết hàng loạt. 
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Cây lúa được xác định là 1 trong 3 loại cây trồng 

chủ lực về phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh 

Long. Thời gian qua, trong ngành lúa gạo, việc 

phát triển liên kết chuỗi giá trị rõ nét nhất, các mắt 

xích của chuỗi được đầu tư phát triển cả chất và 

lượng, lợi nhuận sản xuất lúa tăng thêm 10-15% 

so với bên ngoài. Theo đó, tỉnh đã hình thành nhiều 

vùng sản xuất lúa tập trung, chỉ sử dụng 1-2 loại 

giống chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu 

tại các huyện Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm (có 

trên 70% diện tích sử dụng giống lúa chất lượng 

cao trên mỗi vụ). Cơ giới hóa đầu tư đồng bộ, khâu 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên 80%; thu hoạch 

trên 99% và làm đất 100% giảm thất thoát, tăng 

hiệu quả sản xuất. Các giải pháp kỹ thuật thích ứng 

với biến đổi khí hậu được áp dụng linh hoạt, nhuần 

nhuyễn, sản phẩm lúa gạo đã được sơ chế, đóng 

gói gắn nhãn hiệu cụ thể… Tỉnh Vĩnh Long đồng 

tình và tích cực tham gia đề án phát triển bền vững 

1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng 

trưởng xanh vùng ĐBSCL. [3] 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long sẽ nghiên cứu 

phục tráng các giống lúa mùa đặc sản của địa 

phương và xây dựng những vùng sản xuất gạo đặc 

sản chuyên canh có giá trị hàng hóa cao, gắn với 

việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản 

phẩm gạo. Đây là cách để giữ gìn và nhân rộng 

các giống lúa mang đậm bản sắc văn hóa, ẩm thực 

địa phương. Viện Lúa đã triển khai phục dựng 

giống lúa Tài nguyên Đục (lúa mùa ở Sóc Trăng) 

với 6.000 ha và xây dựng nhãn hiệu chứng cho 

giống lúa này. Bên cạnh đó, Viện cũng sẽ nghiên 

cứu phục dựng các giống lúa mùa như: nàng 

Thơm chợ Đào, Nanh Chồn… [4] 

Nông dân Kiên Giang đang bước vào cao điểm thu 

hoạch vụ lúa đông xuân 2022-2023. Thời tiết thuận 

lợi, năng suất cao, giá lúa tăng, niềm vui của người 

trồng lúa đang lan tỏa trên những cánh đồng vàng 

từ vùng tứ giác Long Xuyên qua tây sông Hậu sang 

U Minh Thượng. Tại huyện Hòn Đất, hầu hết diện 

tích lúa đông xuân đều đạt sản lượng khá, năng 

suất rất cao, có nơi lên đến 1,2-1,5 tấn/công. 

Không chỉ trúng mùa, năm nay lúa được thương lái 

thu mua với giá cao. Thậm chí có những diện tích 

ruộng chưa tới ngày thu hoạch, thương lái vào tận 

nơi xem và đặt cọc trước. Điều này làm nông dân 

rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá, lợi nhuận cao 

hơn năm trước. [5] 

Từ giữa tháng 3, nhiều diện tích lúa trên cánh đồng 

thuộc địa bàn Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam 

Định) bỗng nhiên héo úa, chết hàng loạt. UBND 

huyện Hải Hậu đã mời cơ quan chuyên môn của 

tỉnh về phối hợp, xác định nguyên nhân khiến lúa 

chết diện rộng là do ngộ độc rễ cây và ảnh hưởng 

của mặn. UBND huyện Hải Hậu đã có văn bản về 

việc tập trung chỉ đạo khắc phục hiện tượng lúa bị 

ngộ độc sau cấy. Tổng diện tích đất lúa vụ xuân 

của địa phương này trên 200 ha, trong đó có 70% 

diện tích bị ảnh hưởng nhiễm mặn. Phần diện tích 

lúa bị chết phải cấy lại khoảng 30%, tương đương 

hơn 60 ha. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://congthuong.vn/gia-lua-gao-hom-nay-

173-giao-dich-gao-soi-dong-246638.html 

[3]: https://baovinhlong.com.vn/kinh-te/nong-

nghiep/202303/de-an-1-trieu-hecta-lua-chat-luong-

cao-tang-gia-tri-chuoi-nganh-hang-lua-gao-

3160370/ 

[4]: https://baotintuc.vn/kinh-te/nghien-cuu-phuc-

trang-cac-giong-lua-mua-dac-san-

20230224155650210.htm 

[5]: https://baokiengiang.vn/nong-nghiep/lua-dong-

xuan-trung-mua-duoc-gia-nong-dan-phan-khoi-

13057.html 

[6]: https://thanhnien.vn/nam-dinh-lua-chet-hang-

loat-nong-dan-lo-lang-18523031608522827.htm 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.agriculture.com/markets/newswire/rp

t-asia-rice-weak-currency-hits-rates-in-top-hubs-

china-buying-lifts-vietnam 

[2]: https://nongnghiep.vn/trung-quoc-dua-lua-lai-

vao-pakistan-tham-vong-dao-nguoc-thach-thuc-

d345716.html 

[3]:https://www.philstar.com/business/2023/03/13/22

51153/farmers-group-claims-p77-billion-loss-due-

undervalued-rice-imports 

[4]: https://www.nasdaq.com/articles/south-korea-

tenders-to-buy-about-121800-tonnes-rice-traders 

[5]:https://newbusinessethiopia.com/agribusiness/se

negal-set-to-boost-rice-production/ 

[6]:https://www.thejakartapost.com/business/2023/0

3/16/govt-ready-to-import-500000-more-tonnes-of-

rice-if-needed.html 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7300 0 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 6200 0 

Hậu Giang 7000 0 

Bến Tre 5500 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Sóc Trăng 7700 0 

Hậu Giang 7300 +100 

Bến Tre 5700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


