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Nguồn: AGROINFO tổng hợp
Trong tuần này, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ giữ
nguyên, trong khi Việt Nam giảm xuống.
Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 430 USD/tấn, tương
đương so với tuần trước. Dự báo giá gạo Thái Lan trong thời gian
tới vẫn sẽ tiếp tục giữ mức cao do nguồn cung đang dự kiến sẽ bị
tác động tiêu cực từ hạn hán. [1]
Giá gạo 5% tấm Ấn Độ đạt 364 USD/tấn, tương đương so với
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tuần trước. Nhu cầu nhập khẩu hiện chưa có dấu hiệu tăng. [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 355 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn
so với tuần trước. Ngoài gần 138,7 nghìn tấn gạo sẽ được giao
trong khoảng 23 ngày đầu tháng 1/2020, vẫn chưa có thêm đơn
hàng nào được đặt thêm từ các quốc gia khác. [1]

MỘT SỐ SỰ KIỆN KHÁC TÁC ĐỘNG TỚI
THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ
Trong khi Thái Lan đang gặp khó khăn liên quan đến hạn hán thì
Bangladesh đang bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh kéo dài
gây ảnh hưởng đến các loại cây trồng. [1]
Đợt bão Ursula gần đây đã gây ảnh hưởng đến 20,6 nghìn ha lúa
của Phillippines, tương đương với sản lượng 8,8 nghìn tấn, ước
tính trị giá khoảng 326,9 triệu Peso (khoảng 6,5 triệu USD). Hiện
chính phủ Phillippines đã lên kế hoạch cấp hơn 4,5 nghìn bao lúa
giống cho nông dân ở các vùng bị ảnh hưởng nhằm hỗ trợ họ sản
xuất lại sau bão. [2]
Trên thực tế, mặc dù việc Châu Âu áp thuế khiến cho xuất khẩu
gạo của Campuchia sang thị trường này giảm, nhưng chủ yếu là
giảm các loại gạo trắng thông thường trong khi các loại gạo thơm
với mức giá cao lại có xu hướng tăng trưởng. Bên cạnh đó, gạo
thơm của Campuchia đã giành được giải thưởng gạo ngon nhất
thế giới bốn lần và đã được đăng ký dưới nhãn hiệu Malys
Angkor. Các yếu tố này đã khiến Liên đoàn Lúa gạo Campuchia
đề xuất hướng chiến lược phát triển là tập trung vào gạo thơm
được sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững và hữu cơ. Campuchi kỳ
vọng có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo/năm trong
vòng 3 năm tới. [3]
Trong tuần này, Pakistan đã đàm phán thành công với chính phủ
Trung Quốc về việc gia tăng hạn mức xuất khẩu gạo mà Trung
Quốc dành cho Pakistan từ 250 nghìn tấn lên 500 nghìn tấn. Hiện
Hiệp hội xuất khẩu gạo Pakistan đang kêu gọi các doanh nghiệp
nước này tập trung đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc
trong thời gian tới. [4]
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Trung Quốc đã đưa khoảng 3 triệu
tấn gạo trắng từ kho dự trữ quốc gia xuất khẩu, mà chủ yếu đối
tác là các quốc gia Châu Phi. Điều này khiến cho vị trí của Ấn Độ quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất sang Châu Phi bị ảnh hưởng.
Hiện các loại gạo non-basmati có thể được Trung Quốc cung ứng
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với mức giá khoảng 300 – 320 USD/tấn thì Ấn lại đang cung ứng
ở mức giá cao hơn là 400 USD/tấn. Một số nhà xuất khẩu gạo đề
xuất chính phủ cũng nên đưa các loại gạo non-basmati được dự
trữ ra xuất khẩu nhằm có thể giảm giá và cạnh tranh được với
Trung Quốc. Tuy nhiên chính phủ Ấn Độ không sẵn sàng với đề
xuất này do số gạo dự trữ này nhằm dành cho việc phân bổ cứu
trọ các vùng đói kém cũng như các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên
tai của Ấn Độ. [5]
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Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại các tỉnh ĐBSCL đạt mức
6.017 đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [6]
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại các tỉnh ĐBSCL đạt 5.439
đồng/kg, giảm 57 đồng/kg so với tuần trước. Giá lúa IR50404
(khô) tại Bến Tre đạt 5.500 đồng/kg; tại An Giang đạt 5.475
đồng/kg, tại Kiên Giang đạt 5.500 đồng/kg. [6]
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại các tỉnh ĐBSCL đạt 6.240
đồng/kg, tăng 60 đồng/kg so với tuần trước. [6]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TÁC ĐỘNG TỚI
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC
Tính đến đầu tháng 01/2020, tỉnh An Giang đã xuống giống được
khoảng 195,2 nghìn ha lúa, đạt khoảng 83% kế hoạch xuống
giống. So với cùng kỳ năm trước, đã xuống giống nhanh hơn
khoảng 27,9 nghìn ha. Trong đó, khoảng 47,0% diện tích xuống
giống đang trong giai đoạn mạ; 26,2% đang trong giai đoạn đẻ
nhánh; 24,4% đang trong giai đoạn làm đòng; và 2,4% đang trong
giai đoạn trổ. [7]
Quy chuẩn canh tác lúa SRP là bộ công cụ thúc đẩy thực hành
sản xuất lúa bền vững đại diện cho chính phủ các nước trồng lúa,
bao gồm Việt Nam, nhà khoa học, doanh nghiệp, GIZ, Tổ chức
LHQ về môi trường, Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI) đồng chủ
trì sáng lập. Quy chuẩn SRP bao gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí thực
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hành, hệ thống bảo đảm tuân thủ thực hành và tiêu chuẩn canh
tác bền vững SRP. Đây là bộ tiêu chuẩn tự nguyện bền vững
trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo đầu tiên trên thế giới, được dự
thảo lần đầu năm 2015 với phiên bản 1.0 đã được thử nghiệm và
đánh giá ở nhiều nước với các điều kiện sinh thái khác nhau. Trên
cơ sở đó, phiên bản 2.0 đã được công bố vào tháng 1/2019. Hiện
nay, GIZ đã hỗ trợ thí điểm thực hiện Quy chuẩn cách tác lúa bền
vững SPR tại 4 tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cần Thơ với
kết quả 48 giáo viên SRP đã được đào tạo, trong đó 4 giáo viên
được cấp chứng nhận cho phép đào tạo của Diễn đàn SRP. Ngoài
ra, 2.100 nông dân đã được đào tạo trên tổng số mục tiêu 3.330
nông dân. Công ty OLAM, Hiếu Nhân và 19 hợp tác xã đã ký kết
biên bản ghi nhớ cam kết tham gia chuỗi giá trị gạo áp dụng SRP.
Trong thời gian tới, GIZ đã có kế hoạch hợp tác hỗ trợ Việt Nam
xây dựng chương trình thực thi SRP tại Việt Nam. Chương trình
này sẽ kết nối các đối tác liên quan bao gồm các nhà quản lý,
hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nghiên cứu trong việc thúc
đẩy thực thi SRP tại Việt Nam. Với một phương pháp tiếp cận
toàn diện, tác động nâng cao chất lượng gạo và thu nhập của
nông dân mà vẫn bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân,
GIZ tin tưởng SRP sẽ phát triển tại Việt Nam như một đòn bẩy
giúp cho ngành lúa gạo Việt Nam phát triển bền vững hòa nhập
với xu thế toàn cầu. [8]

Bản tin được tổng hợp từ các nguồn:
[1]: Reuters
[2]: Philippines News Agency
[3]: Khmer Times
[4]: Daily Times
[5]: New Indian Express
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[7]: Cộng tác viện tại An Giang
[8]: Nongnghiep.vn
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TRONG TUẦN
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