
 

Trang 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này trên thị trường Hoa Kỳ, giá chuối Costa Rica giảm so với 
tuần trước; giá chuối Costa Rica giữ nguyên so với tuần trước, dưa hấu 
Guatemala, dưa hấu Mexico, xoài Mexco và xoài Peru không được cung 
cấp trên thị trường. [1] 

Giá trung bình của chuối Colombia tuần này đạt 1,40 USD/kg, giữ nguyên 
so với tuần trước. [1] 

Giá trung bình của chuối Costa Rica tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 0,98 
USD/kg, giảm 0,01 USD/kg so với tuần trước. [1] 
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Diễn biến giá một số loại trái cây trên thị 
trường Hoa Kỳ
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95 

 

Giá gừng xuất khẩu của Trung Quốc năm nay khá 
cao do chi phí vận chuyển tăng và giá nguyên liệu 
đầu vào tăng. Giá gừng xuất khẩu của Trung 
Quốc sang thị trường châu Âu hiện vào khoảng 
2.200-2.300 USD/tấn. Con số này cao hơn 
khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối 
lượng xuất khẩu gừng của Trung Quốc sang thị 
trường châu Âu trong những tháng đầu năm 2021 
ít hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2019. Khối 
lượng mua của các khách hàng châu Âu đã tăng 
lên phần nào kể từ cuối tháng 4, nhưng vẫn ít hơn 
so với cùng kỳ những năm trước. [2]  

Xoài Pakistan sẽ đến thị trường Trung Quốc từ 
ngày 10/6 năm nay, khi chuyến hàng đầu tiên sẽ 
được vận chuyển từ Lahore đến Kumning, thủ 
phủ phía tây nam của tỉnh Yannan. [3]  

Tờ Laotian Times đưa tin các doanh nghiệp Trung 
Quốc vừa ký một thỏa thuận mua 9 sản phẩm 
nông nghiệp trị giá 1,5 tỷ USD của Lào trong giai 
đoạn 2021-2025. Các sản phẩm mà doanh 
nghiệp Trung Quốc mua từ Lào lần này gồm có 
100.000 tấn lạc, 100.000 tấn tinh bột sắn, 100.000 
thịt bò đông lạnh, 200.000 tấn hạt điều, 100.000 
tấn xoài, 50.000 tấn sầu riêng, 200.000 tấn đậu 
tương, 100.000 tấn chuối và 500.000 tấn đường. 
Các công ty Trung Quốc đang đầu tư tại Lào đã 
bắt đầu trồng nhiều loại cây trái khác nhau để xuất 
khẩu về Trung Quốc. Tính tới năm 2020, đã có 
tổng cộng 239 công ty của Trung Quốc đầu tư 590 
triệu USD vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại Lào, 
đưa nước này trở thành nhà đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp lớn nhất tại Lào. [4]  

Theo một nghiên cứu mới đây, thỏa thuận thương 
mại EU-Mercosur sẽ làm trầm trọng thêm 'hiệu 
ứng boomerang' của thuốc trừ sâu bị cấm ở EU. 
EU đã xuất khẩu 7.000 tấn thuốc trừ sâu bị cấm 
ở châu Âu do lo ngại về môi trường và sức khỏe, 
sang khối Mercosur của các nước Nam Mỹ 
(Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay) trong 
năm 2018 và 2019. Nhưng dư lượng của những 
chất nguy hiểm này đã được tìm thấy trong các 
sản phẩm nông nghiệp mà EU nhập khẩu từ 
Mercosur, chẳng hạn như trái cây hoặc rau quả.  

 

 

Nghiên cứu cho thấy rằng 30% thuốc trừ sâu 
được phép sử dụng cho cây trồng ở Brazil (nhà 
xuất khẩu hàng đầu từ Mercosur) và 20% trong 
số những loại được phê duyệt ở Paraguay bị cấm 
ở EU. Trong giai đoạn 2019-2020, Brazil đã phê 
duyệt số lượng thuốc trừ sâu kỷ lục - bao gồm 37 
loại bị cấm ở EU. Năm 2022, Pháp sẽ là nước đầu 
tiên trong EU áp dụng lệnh cấm xuất khẩu và vận 
chuyển thuốc trừ sâu bị cấm trong EU . Lệnh cấm 
cũng sẽ được áp dụng đối với việc nhập khẩu các 
loại thực phẩm được sản xuất bằng thuốc trừ sâu 
như vậy. Thụy Sĩ có lệnh cấm tương tự kể từ 
tháng 1 năm 2021. Trong chiến lược Farm to Fork 
của mình, Ủy ban Châu Âu đặt mục tiêu cắt giảm 
50% việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học vào năm 
2030. Một nhóm gồm 70 tổ chức phi chính phủ đã 
thúc giục Ủy ban châu Âu cấm xuất khẩu sang 
các nước thứ ba các loại thuốc trừ sâu bị cấm bên 
trong châu Âu - và ngừng nhập khẩu thực phẩm 
được sản xuất bằng thuốc trừ sâu như vậy từ bên 
ngoài khối vào năm 2035.[5]   

Theo Guojiguoshu.com, vào ngày 26 tháng 5 năm 
2021, Hiệp hội Sản xuất hàng nông sản tươi sống 
Châu Âu (Freshfel) đã gửi một bức thư ngỏ đến 
các thành viên của Nghị viện Châu Âu, về việc 
Nga đã cấm trái cây và rau quả tươi từ EU trong 
năm thứ bảy liên tiếp, điều này đã gây ra tác động 
liên tục đến ngành công nghiệp này. Freshfel kêu 
gọi các thành viên tiếp tục hỗ trợ các nhà kinh 
doanh rau quả, nỗ lực phát triển thị trường xuất 
khẩu đa dạng và tăng cường tiêu thụ rau quả tại 
thị trường EU để bù đắp thiệt hại do lệnh cấm vận 
của Nga. Bởi Nga vốn là thị trường xuất khẩu chủ 
yếu của rau quả tươi Châu Âu; năm 2014, Nga 
bắt đầu áp đặt lệnh cấm vận đối với rau quả của 
Châu Âu, gây áp lực mạnh lên người trồng và nhà 
xuất khẩu. Tính đến nay, việc cấm vận của Nga 
đã gây thiệt hai 5 tỷ Euro cho ngành nông nghiệp, 
trong đó ngành rau quả chiếm đến 2,5 tỷ Euro. [6]  

Campuchia đã xuất khẩu tổng cộng 156.724 tấn 
xoài tươi sang thị trường quốc tế trong 5 tháng 
đầu năm nay, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, 
Lâm nghiệp và Thủy sản. Con số cho thấy mức 
tăng đáng chú ý là 255 phần trăm so với cùng kỳ 
năm ngoái. [7] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN KHÁC TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá sầu riêng cơm vàng hạt lép trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 

mức 66.250 đồng/kg, trung bình tăng 500 đồng/kg so với tuần trước. 

[8] 

Giá thanh long ruột đỏ trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 

18.333 đồng/kg, trung bình tăng 1.333 đồng/kg so với tuần trước.  [8] 

Giá thanh long ruột trắng trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 

9.000 đồng/kg, trung bình giảm 1.750 đồng/kg so với tuần trước. [8] 

Giá xoài Cát Chu trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.875 

đồng/kg, trung bình giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước. [8] 

Giá xoài Hòa Lộc trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 21.625 

đồng/kg, trung bình giảm 1.250 đồng/kg so với tuần trước. [8]   

MỘT SỐ SỰ KIỆN TÁC ĐỘNG TỚI 

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 
Chiều ngày 2/6, tại Km số 0, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao 

Lộc (Lạng Sơn), thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 phối hợp với lực lượng 

Hải quan và Bộ đội Biên phòng tổ chức hội đàm với cơ quan Hải quan 

và Kiểm dịch của Trung Quốc thống nhất công tác kiểm dịch thực vật 

giữa hai bên nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh thời gian thông quan 

hoa quả tươi xuất khẩu. Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về hoạt 

động kiểm dịch mặt hàng hoa quả tươi xuất nhập khẩu qua các cửa 

khẩu trong thời gian qua, đặc biệt tập trung trao đổi về công tác kiểm 

dịch đối với mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc trong thời gian tới. Qua hội đàm, trao đổi, hai bên 

cơ bản thống nhất một số nội dung về công tác kiểm dịch thực vật. Cụ 

thể, cơ quan Hải quan và Kiểm dịch của Trung Quốc sẽ thực hiện kiểm 

dịch, kiểm hóa theo xác suất, không kiểm hóa 100% đối với các lô 

hàng là quả vải thiều tươi, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện kiểm 

dịch đối với mặt hàng này.[9] 
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Diễn biến giá một số loại trái cây tại ĐBSCL 

Sầu riêng cơm vàng hạt lép Thanh Long ruột đỏ

Thanh long ruột trắng Xoài cát chu

Xoài cát Hòa Lộc

 Tại ĐBSCL, giá thanh long 

ruột trắng, giá xoài Cát Chu, 

giá xoài cát Hòa Lộc giảm 

so với tuần trước; giá sầu 

riêng cơm vàng hạt lép và 

giá thanh long ruột đỏ tăng 

so với tuần trước. 

 Rút ngắn thời gian kiểm 

dịch đối với hoa quả tươi 

xuất khẩu 

 Sau thời gian 'bùng nổ', mít 

Thái đang đối mặt rủi ro 

 Giá xoài, thanh long rẻ như 

cho, nông dân miền Tây 

khóc ròng 

 Bán 3 kg khoai không mua 

nổi ly trà đá, nông dân miền 

Tây trắng tay 

 Thêm 2 sàn thương mại 

điện tử đưa vải thiều Bắc 

Giang vào bán 

 Ưu tiên thông quan cho các 

mặt hàng nông sản 

 Nhà vườn gặp khó vì trái 

cây vụ hè rớt giá 

 Vải thiều Việt Nam ghi dấu 

ấn tốt tại thị trường 

Singapore 
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Mít Thái là loại cây trồng có “kỳ tích” ấn tượng trong 
ngành cây ăn trái Việt Nam nói chung và Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng, bởi có sự 
phát triển vượt bậc về xuất khẩu và sản xuất. Thế 
nhưng, chính sự “bùng nổ” ấy đang tạo ra những 
khó khăn nhất định cho người nông dân trong thời 
điểm hiện nay. Số liệu báo cáo của Cục Bảo vệ 
thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cho thấy, tổng diện tích mít ở các tỉnh phía 
Nam trong giai đoạn nuôi trái và thu hoạch đến 
tháng 4-2021 khoảng hơn 39.000 héc ta. Tuy chỉ 
mới phát triển trong vài năm trở lại đây, nhưng loại 
cây trồng này đã vượt qua diện tích của nhiều loại 
cây ăn trái đã phát triển từ trước đó nhiều năm như 
thanh long (hơn 25.300 héc ta), chôm chôm (hơn 
19.500 héc ta), nhãn (30.200 héc ta); thậm chí 
vượt cả diện tích của cây sầu riêng (hơn 36.100 
héc ta)… Việc gia tăng quá nhanh về diện tích, tuy 
tình hình tiêu thụ hiện vẫn diễn ra thuận lợi, nhưng 
giá mít ở ĐBSCL, nhất là trong khoảng thời gian 
hơn hai tháng qua, đã xuống khá thấp, chỉ còn 
3.000 - 4.000 đồng/kg đối với trường hợp mua 
không phân loại như thời điểm hiện nay. [10]  

Báo Vĩnh Long đưa tin, hiện xoài Đài Loan loại I giá 
2.000 đồng/kg (bán tại vựa) trong khi cùng kỳ năm 
trước từ 5.000- 7.000 đông/kg. Theo nhiều tiểu 
thương thu mua xoài ở huyện Long Hồ, do các 
công ty, doanh nghiệp đang gặp khó trong việc 
xuất khẩu nên giá xoài Đài Loan liên tục giảm. 
Những hộ trồng xoài Đài Loan tại xã Thạnh Quới 
cho biết, hiện nay giá xoài xuống thấp và không có 
thương lái tới mua, nhà vườn phải tốn thêm chi phí 
thuê vận chuyển đến các vựa trái cây tận huyện 
Cái Bè (Tiền Giang) và huyện Châu Thành (Đồng 
Tháp) để bán. Theo dự đoán của các nhà vườn, 
giá xoài Đài Loan sẽ tiếp tục ở mức thấp khi tình 
hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

 [11]  

Báo Vĩnh Long đưa tin, nông dân ở Bình Tân, vùng 
khoai lớn nhất tỉnh Vĩnh Long đang "ngồi trên đống 
lửa" khi hàng trăm ha khoai lang tới lứa phải thu 
hoạch vẫn còn neo trên đồng, bởi giá xuống thấp 
và thương lái không mua. Theo các hộ trồng khoai, 
giá khoai lang tím "rớt thấp chưa từng có" chỉ còn 
30.000 - 40.000 đồng/tạ, tính ra chỉ khoảng 500 - 
1.000 đồng/kg, giảm hơn 10-15 lần so với những 
năm trước. Với giá này, người trồng thua lỗ từ 150 
- 200 triệu đồng/ha. [12]  

Ngày 31/5, theo thông tin từ Bộ Thông tin và 
Truyền thông, người tiêu dùng có thể chung tay 
giúp nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thông qua 2 
sàn giao dịch là Vỏ Sò, Postmart. Đây là một trong 

số những chương trình Đưa đặc sản Việt đến tay 
người tiêu dùng -  Vải thiều Bắc Giang. Chương 
trình được Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền 
thông chủ trì triển khai, phối hợp cùng Bắc Giang 
hỗ trợ nông dân của tỉnh kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ 
vải thiều thông qua các sàn thương mại điện tử. 
Sàn giao dịch điện tử sẽ giúp mở rộng kênh bán 
hàng tại thị trường trong nước và quốc tế. Việc tiêu 
thụ nông sản trên kênh phân phối mới trên nền 
tảng số được đánh giá là vừa hiện đại vừa bền 
vững, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, tránh ùn 
ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch. [13]  

Ngày 1/6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc 
Doanh đã kiểm tra hoạt động xuất khẩu nông sản 
tại cửa khẩu Lào Cai, đặc biệt là mặt hàng quả vải 
tươi. Tỉnh Lào Cai bố trí luồng xanh để hoa quả 
tươi, nhất là mặt hàng quả vải được xuất khẩu 
trước. Sau quả vải đến thanh long và các mặt hàng 
nông sản khác như thế rất hợp lý, không bị ùn tắc. 
Các lái xe từ vùng dịch lên đều được kiểm tra 
nhanh loại trừ nhiễm Covid-19. Sau khi hàng hoá 
lên tới cửa khẩu, các đơn vị chức năng tại đây ưu 
tiên, phục vụ doanh nghiệp sớm, nhanh để xe vải 
được xuất ngay trong đầu giờ sáng. Mặt khác, khi 
có vướng mắc, cần trao đổi với phía bạn thì lãnh 
đạo tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng tại cửa 
khẩu đàm phán trực tiếp ngay. Đến thời điểm này 
không có hiện tượng ùn ứ, tắc nghẽn trong xuất 
khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc.  [14]  

Châu Đức là địa phương có diện tích trồng trái cây 
lớn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với hơn 3.800ha chủ 
yếu là các loại chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, 
bơ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên các 
loại trái cây chôm chôm, măng cụt đều trễ vụ so 
với mọi năm và đến thời điểm này vẫn thu hoạch. 
Còn giá sầu riêng thường bán tại vườn chỉ còn từ 
27.000 - 29.000 đồng/kg; sầu riêng hạt lép Ri6 còn 
50.000 đồng/kg, bơ 15.000 đồng/kg. Mặc dù giá 
thấp nhưng không có thương lái thu mua. Ngoài ra, 
do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài nên 
tỷ lệ trái loại 1 rất thấp, đa số là hàng loại 2, loại 3 
thường có giá thấp hơn so với hàng tuyển.  [15] 

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, ngày 
3/6, vải sớm u hồng Thanh Hà đã có mặt trên các 
kệ siêu thị tại Singapore và đã ghi dấu ấn tốt tại thị 
trường nhờ ưu thế về chất lượng và giá cả. Nhà 
nhập khẩu cho biết, vải thiều Việt Nam năm nay sẽ 
được bày bán trên toàn bộ 230 siêu thị của 
FairPrice, mở rộng quy mô hơn hẳn năm 2020 khi 
chỉ được bày bán tại những đại siêu thị hoặc các 
Trung tâm thương mại lớn của FairPrice.[16] 
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương 
Giá tuần trước 

(đồng/kg) 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 

Thay đổi so với 
tuần trước 
(đồng/kg) 

Sầu riêng cơm vàng  hạt lép                   65.750                      66.250  500 

Cần Thơ                   61.500                      62.500  1.000 

Vĩnh Long                   70.000                      70.000  0 

Thanh Long ruột đỏ                   17.000                      18.333  1.333 

Long An                     1.000                        6.000  5.000 

Tiền Giang                   21.000                      20.000  -1.000 

Vĩnh Long                   29.000                      29.000  0 

Thanh long ruột trắng                   10.750                        9.000  -1.750 

Long An                     7.000                        3.500  -3.500 

Vĩnh Long  Hết hàng   Hết hàng  - 

Tiền Giang                   14.500                      14.500  0 

Xoài cát chu                     8.875                        7.875  -1.000 

An Giang                     5.000                        3.000  -2.000 

Đồng Tháp                     5.000                        5.000  0 

Vĩnh Long                   14.000                      12.000  -2.000 

Tiền Giang                   11.500                      11.500  0 

Xoài cát Hòa Lộc                   22.875                      21.625  -1.250 

An Giang                     9.000                        9.000  0 

Đồng Tháp                   20.000                        5.000  -15.000 

Hậu Giang                   25.000                      35.000  10.000 

Vĩnh Long                   37.500                      37.500  0 

 


