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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Ấn Độ giữ nguyên, còn Thái Lan 

và Việt Nam giảm. 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 463 USD/tấn, giảm 9 

USD/tấn so với tuần trước. Nguyên nhân giảm giá là do nhu cầu mua 

gạo của các thương nhân nước ngoài đối với gạo Thái Lan đang 

tương đối thấp. [1]  

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

đương so với tuần trước. Hiện nông dân nước này đang chuẩn bị gieo 

trồng vụ lúa chính khi mùa mưa kéo dài 4 tháng sắp bắt đầu. [1] 

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 488 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn 

so với tuần trước. Hiện nay nhu cầu mua của thương nhân nước ngoài 

cũng không cao, do giá của Việt Nam đang rất cao so với các nguồn 

cung chính khác như Ấn Độ và Thái Lan. [1] 

 Giá gạo của Ấn Độ giữ 

nguyên, còn Thái Lan và Việt 

Nam giảm 

 Ai Cập phạt nặng nếu trồng 

lúa vượt quá quy hoạch 

 Trong 5 tháng đầu năm 2021, 

Campuchia đã xuất khẩu tới 

47 quốc gia với tổng kim 

ngạch là 233,0 nghìn tấn trị 

giá 166,8 triệu USD 

 Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 

đang phát triển một loại gạo 

có năng suất khoảng 9,2 

tấn/ha và có thể thu hoạch 2 

vụ/năm mà không cần phải 

cấy 2 lần 

 Ngành nông nghiệp Ấn Độ 

kỳ vọng điều kiện thời tiết 

trong dịp gió mùa năm nay 

sẽ thuận lợi cho việc trồng 

trọt bất chấp những khó 

khăn tồn tại 
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Chính phủ Ai Cập mới đưa ra Luật Thủy lợi và Tài 

nguyên nước mới nhằm mục đích hạn chế việc 

gieo trồng lúa quá mức, gây ảnh hưởng đến tài 

nguyên nước vốn rất quý giá đối với đất nước 

Châu Phi này. Mức phạt đối với những nông dân 

không tuân thủ ước tính khoảng 3.000 – 10.000 

EGP/feddan (tương đương 4,4 – 14,7 triệu 

đồng/4200m2) hoặc có thể nhận án tù lên tới 6 

tháng. Năm 2021, chính phủ Ai Cập đã đưa ra quy 

hoạch diện tích là 451,2 nghìn ha và phân bổ khác 

nhau trên 9 khu vực của nước này, cao nhất là 

vùng Kafr El Sheikh với 79,7 nghìn ha, tiếp đến là 

Dakahlia với 76,7 nghìn ha và Sharkia với 53,7 

nghìn ha. [2] 

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất 

khẩu tới 47 quốc gia với tổng kim ngạch là 233,0 

nghìn tấn trị giá 166,8 triệu USD. Hơn 52% tổng 

xuất khẩu với ước tính khoảng 120 nghìn tấn trị 

giá 77,5 triệu USD được đưa sang Trung Quốc 

(bao gồm cả Hồng Kông và Macao). Dịch Covid-

19 gây ảnh hưởng đến hoạt động logistic khiến 

chi phí tăng cao nên việc xuất khẩu sang EU (một 

trong các thị trường truyền thống của Campuchia) 

bị giảm sút. So với mức 120 nghìn tấn của cùng 

kỳ năm 2020, Campuchia chỉ xuất khẩu được 

khoảng 60 nghìn tấn sang thị trường này trong 5 

tháng 2021. Riêng trong tháng 5/2021, 

Campuchia đã xuất khẩu được 40,5 nghìn tấn 

gạo với trị giá 26,7 triệu USD. Thị trường chính là 

Trung Quốc với tỷ trọng 40%, tiếp đến là EU với 

30%, ASEAN 12% và các quốc gia khác 18%. Về 

chủng loại, Campuchia xuất khẩu 74% là gạo 

thơm, 21% là gạo trắng hạt dài, 3% là gạo đồ và 

2% là gạo organic. [3] 

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang phát triển một 

loại gạo có năng suất khoảng 9,2 tấn/ha. Đây là 

loại gạo có năng suất cao hơn 7,8% so với trung 

bình của của các giống chính khác tỉnh, tuy nhiên 

lại có điểm đặc biệt là có thể thu hoạch 2 vụ/năm 

mà không cần phải cấy 2 lần. Thậm chí các nhà 

khoa học dự kiến nếu phát triển thêm, loại lúa này 

có thể trồng được cả trong thời tiết khô lạnh của 

mùa đông. Giống lúa này góp phần giảm chi phí 

lao động, giảm thâm canh lúa quá mức trong khi 

vẫn cho năng suất ổn định. Hiện giống lúa này 

đang được mở rộng giới thiệu thêm trong toàn 

tỉnh này cũng như tới các tỉnh khác như Quý 

Châu, Giang Tây và Hồ Nam. [4] 

Ngành nông nghiệp Ấn Độ kỳ vọng điều kiện thời 

tiết trong dịp gió mùa năm nay sẽ thuận lợi cho 

việc trồng trọt. Cụ thể dự báo lượng mưa sẽ đạt 

mực 96-104% trung bình trong 50 năm nay. Kỳ 

vọng thời tiết thuận lợi sẽ giúp người nông dân 

thu được vụ mùa bội thu bất chấp việc họ đang 

phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như: (i) 

giá thuê máy móc đang tăng 20-25% so với mọi 

năm do giá dầu diesel tăng mạnh; (ii) thiếu lao 

động thời vụ; (iii) người nông dân thiếu vốn vay 

để mua vật tư đầu vào; (iv) cơn bão Yaas vào cuối 

tháng 5/2021 vừa qua đã ảnh hưởng đến nhiều 

vùng trồng lúa của Ấn Độ. [5] 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.067 

đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [6] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.106 

đồng/kg, giảm 63 đồng/kg so với tuần trước. [6] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.009 

đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [6] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TÁC ĐỘNG TỚI  

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Theo Tổng cục Thống kê, vụ lúa đông xuân năm 2021 cả nước gieo 

cấy được 3.007,5 nghìn ha, bằng 99,4% năm trước, trong đó các địa 

phương phía Bắc đạt 1.087,1 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương 

phía Nam đạt 1.920,4 nghìn ha, bằng 99,7%. Diện tích lúa đông xuân 

năm nay giảm 16,8 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước, các địa 

phương phía Bắc giảm 10,8 nghìn ha, các địa phương phía Nam giảm 

6 nghìn ha. Bên cạnh việc chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp phục 

vụ quá trình đô thị hóa, còn có nguyên nhân làm giảm diện tích lúa 

đông xuân là do chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển sang mô hình 

trang trại, gia trại trồng cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy 

sản hoặc tại một số địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp nông 

dân có xu hướng bỏ ruộng để chuyển sang hoạt động các ngành kinh 

tế khác nhằm mang lại thu nhập cao hơn. Trong tổng diện tích đất lúa 

giảm có 4,2 nghìn ha do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để làm khu 

công nghiệp, làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch, xây 

dựng các khu đô thị mới; 8 nghìn ha chuyển sang trồng cây lâu năm; 

3 nghìn ha chuyển sang nuôi trồng thủy sản. 

  

 Giá Jasmine (khô) và 

OM6976 (khô) giữ nguyên, 

trong khi IR50404 (khô) 

giảm 

 Vụ lúa đông xuân năm 2021 

cả nước gieo cấy được 

3.007,5 nghìn ha, bằng 

99,4% năm trước, trong đó 

các địa phương phía Bắc 

đạt 1.087,1 nghìn ha, bằng 

99%; các địa phương phía 

Nam đạt 1.920,4 nghìn ha, 

bằng 99,7% 

 Các địa phương phía Nam 

đã thu hoạch được 1.865,9 

nghìn ha lúa đông xuân, 

chiếm 97,2% diện tích 

xuống giống và bằng 

100,3% cùng kỳ năm trước, 

ước tính năng suất đạt 70,6 

tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha; sản 

lượng ước tính đạt 13,55 

triệu tấn, tăng 550,1 nghìn 

tấn 

 Các địa phương phía Nam 

gieo trồng được 875 nghìn 

ha lúa hè thu, bằng 97,2% 

cùng kỳ năm trước, trong 

đó vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đạt 803,3 nghìn 

ha, bằng 99,7% 
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Ngay từ đầu vụ đông xuân thời tiết ấm áp thuận 

lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, nguồn 

nước tưới tiêu được cung ứng hợp lý, nhiều 

giống lúa mới được đưa vào sản xuất, các biện 

pháp kỹ thuật làm đất, bón phân, phòng trừ sâu 

bệnh được người dân chủ động triển khai cùng 

với sự vào cuộc tích cực, sát sao của các cấp 

chính quyền và ngành nông nghiệp nên mặc dù 

diện tích gieo trồng giảm nhưng dự báo kết quả 

sản xuất lúa đông xuân năm nay cao hơn vụ 

đông xuân năm trước. Tính đến trung tuần tháng 

Năm, các địa phương phía Nam đã thu hoạch 

được 1.865,9 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 

97,2% diện tích xuống giống và bằng 100,3% 

cùng kỳ năm trước, ước tính năng suất đạt 70,6 

tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha; sản lượng ước tính đạt 

13,55 triệu tấn, tăng 550,1 nghìn tấn. Riêng vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản kết thúc 

vụ lúa đông xuân 2021 với diện tích thu hoạch 

đạt 1.506 nghìn ha, bằng 99% vụ đông xuân 

năm trước; năng suất lúa đạt 72 tạ/ha, tăng 3,7 

tạ/ha; sản lượng đạt 10,94 triệu tấn, tăng 365,5 

nghìn tấn. Một số tỉnh có năng suất tăng cao so 

với vụ đông xuân năm trước: Tiền Giang tăng 

6,3  tạ/ha; An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng 

đều tăng trên 3 tạ/ha. 

Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, đến trung 

tuần tháng Năm, các địa phương phía Nam gieo 

trồng được 875 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,2% 

cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đạt 803,3 nghìn ha, bằng 99,7%. 

Tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay chậm do 

vụ lúa đông xuân gieo trồng và thu hoạch theo 

khung thời vụ muộn hơn năm trước. Hiện lúa hè 

thu đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh, 

cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, 

do đặc điểm lúa hè thu sinh trưởng trong điều 

kiện nắng nóng, nền nhiệt cao, có thể thiếu nước 

ở đầu vụ, nhưng lại thu hoạch vào thời điểm có 

mưa đầu mùa, nên các địa phương cần khuyến 

cáo nông dân chọn các giống lúa chất lượng 

cao, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày để gieo 

trồng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt lịch xuống 

giống để phòng chống sâu bệnh, lũ lụt và sản 

xuất vụ lúa tiếp theo. 

 

[1]: Reuters 

[2]: USDA 

[3]: CRF 

[4]: en.people.cn 

[5]: Postintrend 

[6]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

 

 

https://www.reuters.com/article/asia-rice/rpt-asia-rice-vietnam-rates-fall-as-buyers-hunt-cheaper-deals-idINL3N2NL3D5
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Egyptian%20Parliament%20Approves%20the%20Prohibition%20of%20Rice%20Cultivation%20in%20Non-Designated%20Areas%20_Cairo_Egypt_05-25-2021.pdf
http://www.crf.org.kh/?page=api_location_detail&id=1405&lg=en
http://en.people.cn/n3/2021/0603/c90000-9857432.html
https://postintrend.com/economy/kharif-outlook-ahead-of-sowing-season-growers-worried-about-covid-19-lockdowns/
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

An Giang 

Các huyện Lúa Jasmine khô hết hàng 0 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 7000 0 

Các huyện Lúa IR 50404 tươi 5.900-6.000 -100 

Các huyện Lúa OM 4218 khô hết hàng 0 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Lúa IR50404 khô hết hàng 0 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 6400 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 7450 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 7500 0 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 7500 -100 

Long Mỹ Lúa IR50404 tươi hết hàng 0 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 6500 -100 

Gò Công Lúa IR50404 khô 6800 -200 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


