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ĐIỂM TIN
v Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan
và Việt Nam đều tăng, trong
khi Ấn Độ giữ nguyên

v Do khối lượng xuất khẩu gạo
của Thái Lan sang Nga và
Ukraine ở mức thấp nên dự
báo căng thẳng giữa hai
nước này sẽ không tác động
lớn đến hoạt động xuất khẩu
gạo của Thái Lan
v Sản lượng gạo của Ấn Độ
năm 2021/22 ước tính đạt
khoảng 129 triệu tấn, tăng
khoảng 4% so với năm
2020/21
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v Giá gạo Thái Lan dự kiến sẽ
tăng 5% trong Quý II/2022 do
tác động từ căng thẳng NgaUkraine

440

USD/tấn

v Xung đột Nga-Ukraine dự
báo sẽ không có ảnh hưởng
đáng kể đến hoạt động xuất
khẩu gạo của Campuchia

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Việt Nam
Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam đều
tăng.
Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 422 USD/tấn, tăng 20
USD/tấn so với tuần trước. Các thương nhân cho biết do giá ngô và
lúa mỳ tăng nên các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng
dùng gạo để thay thế, do đó khiến giá gạo tăng mạnh. [1]
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 375 USD/tấn, tăng 2
USD/tấn so với tuần trước. Hiện người tiêu dùng nước này đang có
xu hướng tích trữ gạo do giá lúa mỳ và ngô tăng cao. [1]
Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 413 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn
so với tuần trước. Các thương nhân cho biết phí vận chuyển đã tăng
mạnh từ khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang. [1]
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MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ
Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, xung đột
Nga-Ukraine sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến
hoạt động xuất khẩu gạo của nước này. Liên đoàn
cho biết khu vực Đông Âu không phải là khách
hàng chính của Campuchia. Ước tính Campuchia
chỉ xuất khẩu khoảng 17,5 nghìn tấn gạo tới Nga
trong vòng 5 năm gần đây (2017-2021), chiếm chỉ
khoảng 0,55% tổng khối lượng gạo nước này xuất
khẩu ra thế giới. Năm 2021, Campuchia cũng chỉ
xuất khẩu 2,2 nghìn tấn gạo, trị giá 1,96 triệu USD
tới Nga. Trong 2 tháng đầu năm 2022,
Campuchia đã xuất khẩu 200 tấn gạo trị giá 200,6
nghìn USD tới Nga, chiếm khoảng 0,19% tổng
kim ngạch xuất khẩu gạo của nước này ra toàn
cầu. Tương tự, xuất khẩu gạo sang Ukraine trong
5 năm (2017-2021) chỉ đạt 572 tấn, chiếm lượng
không đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu gạo
của Campuchia. [2]
Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết
giá gạo Thái Lan dự kiến sẽ tăng 5% trong Quý
II/2022 do tác động từ căng thẳng Nga-Ukraine
khiến cho giá các loại mặt hàng đều tăng giá. Cụ
thể, tình trạng thiếu lúa mỳ và ngô sẽ tác động lớn
đến cung cầu ngũ cốc thế giới, bên cạnh đó, giá
xăng dầu tăng lên cũng sẽ khiến các mặt hàng
tăng giá mạnh. Việc dự báo giá chỉ tăng 5% là do
nguồn cung ở Ấn Độ đang tương đối dồi dào nên
việc tăng giá đột ngột mức cao sẽ khó diễn ra.
Bên cạnh đó, sản lượng gạo năm 2022 của Thái
Lan ước tính sẽ đạt 20 triệu tấn (xay xát) tăng so
với năm ngoái ở mức 17 triệu tấn. Nguyên nhân

chính là do nguồn cung cấp nước năm nay đã
được cải thiện hơn nên hạn hán trên diện rộng
khó có thể xảy ra trong năm nay. Nguồn cung nội
địa dồi dào sẽ có thể hạn chế việc tăng giá quá
mạnh trong thời gian tới. [3]
Trong năm 2021, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng
6,1 triệu tấn gạo, tăng 6,7% so với năm 2020.
Trong đó, xuất khẩu gạo trắng đạt 2,4 triệu tấn,
tăng 18,9% so với năm trước; xuất khẩu gạo Thái
Hom Mali đạt 1,4 triệu tấn, giảm 1,7%; xuất khẩu
gạo đồ đạt 1,4 triệu tấn, tăng 1,6%; xuất khẩu gạo
thơm đạt khoảng 550,6 nghìn tấn, giảm 4,1%; và
xuất khẩu gạo nếp khoảng 310,9 nghìn tấn, tăng
12,4%. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2022 của
nước này có thể tăng lên mức 7 triệu tấn. Bên
cạnh đó, căng thẳng Nga-Ukraine dự báo sẽ
không có nhiều tác động đến hoạt động xuất khẩu
gạo của Thái Lan vì lượng xuất khẩu gạo của Thái
Lan sang các nước này rất thấp, cụ thể chỉ
khoảng 6 nghìn tấn sang Nga và 3 nghìn tấn sang
Ukraine trong năm 2021. [3]
Theo USDA, sản lượng gạo của Ấn Độ năm
2021/22 ước tính đạt khoảng 129 triệu tấn, tăng
khoảng 4% so với năm 2020/21. Nguyên nhân
chính là do diện tích gieo trồng và năng suất tăng.
Cụ thể, diện tích gieo trồng ước tính khoảng 47
triệu ha, tăng 3% so với năm trước đó. Năng suất
ước tính đạt khoảng 4,12 tấn/ha, tăng khoảng 4%
so với mức trung bình 5 năm trở lại đây. [4]
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ĐIỂM TIN
Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

v Giá lúa Jasmine (khô) và
OM6976 (khô) giữ nguyên
còn IR50404 (khô) giảm nhẹ

v Căng thẳng Nga-Ukraina có
thể trở thành điều kiện tốt để
Việt Nam tăng cường xuất
khẩu gạo sang thị trường EU
v Vụ Đông xuân 2022, Hà Nội
dự kiến gieo cấy 81.440,6ha
lúa, tuy nhiên hiện đã bằng
100,4% so với kế hoạch ban
đầu
v Vụ Đông xuân 2021-2022 trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có
khoảng 26.500 ha lúa có nguy
cơ thiếu nước vào thời điểm
cuối tháng 4 đến đầu tháng 52022
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v Bộ Công Thương vừa ban
hành Thông tư 06/2022/TTBCT quy định hạn ngạch thuế
quan nhập khẩu đối với mặt
hàng gạo và lá thuốc lá khô
có xuất xứ từ Vương quốc
Campuchia được hưởng
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc
biệt khi nhập khẩu vào Việt
Nam năm 2021 và 2022
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Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.150
đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [1]
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.300
đồng/kg, giảm 64 đồng/kg so với tuần trước. [1]
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.667
đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [1]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định
việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất từ Campuchia
theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và 2022. Về phạm vi điều chỉnh,
Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc
Campuchia được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu
vào Việt Nam năm 2021 và 2022. Đối tượng áp dụng là các thương
nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc
lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và các tổ chức, cá nhân
khác có liên quan. Theo đó, tổng lượng hạn ngạch năm 2022 đối với
mặt hàng gạo là 300.000 tấn, nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2kg thóc =
1kg gạo; số lượng của năm 2021 cũng là 300.000 tấn. Đối với mặt
hàng lá thuốc lá khô là 3.000 tấn mỗi năm. Điều kiện để được hưởng
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu phải có giấy
chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại
Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía
Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu
quy định. [2]
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Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới,
Ukraine đứng thứ 5 và hai nước này cộng lại
cung cấp hơn 30% cho thị trường lúa mì thế giới.
Căng thẳng hai nước làm giá lúa mỳ tăng 50%
trong tháng qua và đẩy giá nhiều loại ngũ cốc,
nông phẩm khác. Cũng như một số nước khác,
Việt Nam có thể tăng cường tham gia thị trường
EU ở một số lĩnh vực như nông phẩm, lương
thực để thay thế hàng từ Nga và Ukraine. Việt
Nam xuất khẩu gạo trên 6,5 triệu tấn/năm, đứng
thứ hai trên thế giới sau Ấn Độ. Vì doanh nghiệp
xuất khẩu lúa gạo và nông phẩm Việt Nam
không chỉ có lợi thế xuất khẩu về sản lượng mà
thị trường, giá cả có thể tăng trong thời gian tới.
Đặc biệt, vào thời điểm này cũng là điều kiện tốt
để Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu gạo
và đa dạng nông phẩm lương thực sang thị
trường EU. Trong bối cảnh này, Việt Nam nên
tập trung nâng cao thị phần trong thị trường EU,
trước tiên là sử dụng hết hạn ngạch xuất lúa gạo
80.000 tấn/năm với suất thuế quan 0% theo Hiệp
định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).
Song song đó, Việt Nam nên phát triển các loại
gạo thơm cấp cao, nhiều giá trị đang được người
tiêu dùng Châu Âu ưa chuộng. [3]

cấy toàn thành phố đạt 81.747,9ha, bằng
100,4% so với kế hoạch ban đầu. Huyện Sóc
Sơn là địa phương có diện tích gieo cấy lúa vụ
Xuân lớn nhất với khoảng 9.000ha; tiếp đến là
huyện Ứng Hòa 7.781,4ha; Mỹ Đức 7.447,4ha.
Trong những năm gần đây, cơ giới hóa đã được
nông dân các địa phương trên địa bàn Hà Nội áp
dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất. Trong tổng
diện tích lúa đã gieo cấy, diện tích cấy bằng máy
đạt hơn 2.752ha; còn lại diện tích gieo sạ
khoảng 4.988ha và diện tích cấy tay hơn
74.800ha. [4]
Theo nhận định của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh
Hóa, vụ đông xuân 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
sẽ có khoảng 26.500 ha lúa có nguy cơ thiếu
nước vào thời điểm cuối tháng 4 đến đầu tháng
5-2022. Trong đó, vùng tưới hồ đập lớn khoảng
5.500-7.500 ha; vùng đồng bằng ven biển và
vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn khoảng 7.000
đến 7.700 ha; vùng tưới bằng trạm bơm điện ở
các vùng lấy nước trên các triền sông Mã, sông
Chu, sông Bưởi có từ 7.000 đến 7.300 ha; vùng
tưới bằng hồ đập nhỏ và các công trình hồ chứa
đang thi công chưa kịp tích nước có khoảng
4.000 ha. [5]

Vụ Đông xuân 2022, Hà Nội dự kiến gieo cấy
81.440,6ha lúa. Tuần qua, tổng diện tích đã gieo
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[1]: https://www.reuters.com/markets/asia/asia-riceprices-rise-across-major-hubs-higher-demand-rice2022-03-10/
[2]:
https://www.khmertimeskh.com/501036920/cambodia
s-rice-exports-not-impacted-by-russia-ukrainecrisis/#:~:text=The%20Russia%2DUkraine%20conflic
t%20will,against%20Moscow%20and%20Russian%2
0entities.
[3]: https://bnews.vn/gia-gao-thai-lan-du-bao-setang-5-trong-quy-ii-2022/235575.html
[4]:
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/producti
on.pdf

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL
[2]: https://baochinhphu.vn/nhap-khau-300000-tangao-tu-campuchia-voi-thue-suat-uu-dai-dac-biet102220308142337061.htm
[3]: https://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-vietung-pho-voi-nhung-tac-dong-tu-cang-thangngaukraine/777632.vnp
[4]: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-gieo-cay-lua-xuan2022-vuot-ke-hoach.html
[5]: https://baothanhhoa.vn/kinh-te/du-bao-khoang26-500-ha-lua-dong-xuan-co-nguy-co-thieunuoc/154508.htm
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
ĐVT: đồng/kg

Tỉnh

Cần Thơ

Sóc Trăng

Hậu Giang
Tiền Giang

Địa phương
Các huyện
Các huyện
Các huyện
Thạnh Trị
Thạnh Trị
Thạnh Trị
Long Mỹ
Long Mỹ
Long Mỹ
Gò Công
Gò Công

Mặt hàng
Lúa Jasmine khô
Lúa OM4218 khô
Lúa IR 50404 khô
Đài thơm 8 khô
Lúa RVT tươi
Lúa RVT khô
Lúa IR50404 khô
Lúa OM 5451 khô
Lúa RVT khô
Lúa IR50404 tươi
Lúa IR50404 khô

Giá tuần này
(đồng/kg)

Thay đổi so với trước
Tết (đồng/kg)

7100
6650
6350
6825
6450
7750
6100
6700
8000
6400
6700

0
0
-100
-25
450
250
-100
200
200
0
0
Nguồn: CTV-Agroinfo
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