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Official Development 
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LỜI NÓI ĐẦU 

1. Tính tất yếu của đề tài 

Sự nghiệp đổi mới kinh tế Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu 

nhất định, trước hết phải kể đến lĩnh vực nông nghiệp với thành tựu lớn nhất về 

phát triển sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. 

Từ một nước nông nghiệp thiếu đói kéo dài, hiện nay Việt Nam không chỉ tự 

túc được lương thực ổn định, mà còn vươn lên đẩy mạnh xuất khẩu và trở thành 

nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Thành tựu đó chứng minh đường lối 

đổi mới nông nghiệp của Đảng nói chung, định hướng chiến lược sản xuất và xuất 

khẩu gạo nói riêng là đúng đắn. 

Đối với Việt Nam xuất khẩu gạo có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc 

dân, nó không những thúc đẩy sản xuất phát triển mà còn tạo việc làm, tăng thu 

nhập cho người lao động đặc biệt là người nông dân. Ngoài ra, ngoại tệ thu được 

từ xuất khẩu là nguồn vốn cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

Tuy nhiên, chuyển sang kinh tế thị trường, trong điều kiện tình hình kinh tế, 

chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến đổi, cạnh tranh kinh tế toàn cầu diễn ra 

hết sức gay gắt, thì vấn đề sản xuất và xuất khẩu một sản phẩm nào đó, đòi hỏi 

phải có một chiến lược phát triển đúng đắn, có sự tính toán kỹ càng, cẩn trọng thì 

mới có thể thành công và đạt được hiệu quả tối ưu. Trong thời gian qua, hoạt 

động xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt được những thành 

tựu đáng kể nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những bất cập cần giải quyết như 

vấn đề chất lượng sản phẩm, thị trường,… Nếu những vấn đề trên được giải quyết 

một cách hợp lý, xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ có bước phát triển cao hơn trong thời 

gian tới. 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, chuyên đề: Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng 

gạo của Việt Nam đến năm 2020 được chọn để nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Chuyên đề được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu và 
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thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam. Từ đó chuyên đề đề xuất ra 

những định hướng và giải pháp cụ thể nhằm củng cố, đẩy mạnh và phát triển mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Chuyên đề nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu mặt 

hàng gạo của Việt Nam. Đồng thời chuyên đề cũng đưa ra các định hướng, giải 

pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo từ nay đến năm 2020. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

Chuyên đề tập trung nghiên cứu hoạt động xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu 

mặt hàng gạo của Việt Nam trong giai đoạn từ  năm 1989 đến 2009. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Chuyên đề sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đồng 

thời cũng sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, đánh giá và so 

sánh để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề đã đặt ra. 

Nguồn tư liệu, thông tin sử dụng trong chuyên đề được lấy từ Vụ Xuất Nhập 

Khẩu (Bộ Công Thương), Tổng cục thống kê Việt Nam, Viện nghiên cứu lúa 

quốc tế và các nguồn thông tin chính thức khác từ Internet. 

5. Kết cấu chuyên đề 

Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, chuyên 

đề được trình bày trong 3 chương: 

 Chương 1: Cơ sở hình thành, chức năng, cơ cấu của Bộ Công Thương và 

đặc điểm của thị trường gạo thế giới. 

 Chương 2: Thực trạng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam. 

 Chương 3: Định hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam 

đến năm 2020. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG, CƠ CẤU CỦA BỘ 

CÔNG THƯƠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 

1.1 Cơ sở hình thành của Bộ Công Thương 

Bộ Công thương Việt Nam của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

một Bộ mới được thành lập từ khoá XII của Quốc hội năm 2007 trên cơ sở sát 

nhập Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại. 

1.2 Chức năng và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 

Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành 

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP, quy định chức năng và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương. 

1.2.1 Vị trí và chức năng 

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, 

luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ 

công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu 

dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá 

trong nước; xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại 

điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, quản lý cạnh 

tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, 

chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ 

công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

1.2.2 Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được thể hiện ở hình 1.1 và ở phụ lục 4. 
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Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://www.moit.gov.vn/web/guest/home 

Lãnh đạo Bộ gồm Bộ trưởng và các Thứ trưởng. 

Các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước gồm:  

1. Vụ Kế hoạch. 

2. Vụ Tài chính. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ. 

4. Vụ Pháp chế. 

5. Vụ Hợp tác quốc tế. 

6. Thanh tra Bộ. 

7. Văn phòng Bộ. 

8. Vụ Khoa học và Công nghệ. 

9. Vụ Công nghiệp nặng. 

10. Vụ Năng lượng. 

11. Vụ Công nghiệp nhẹ. 

12. Vụ Xuất nhập khẩu. 

LÃNH ĐẠO BỘ 

Các đơn vị 

giúp Bộ 

trưởng 

quản lý 

nhà nước 

Các đơn 

vị sự 

nghiệp 

Thương 

vụ 

Các Sở 

Công 

Thương 

Văn phòng 

Ủy ban quốc 

gia về Hợp 

tác kinh tế 

quốc tế 
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13 . Vụ Thị trường trong nước. 

14. Vụ Thương mại miền núi. 

15. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương. 

16. Vụ Thị trường châu Âu. 

17. Vụ Thị trường châu Mỹ. 

18. Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á. 

19. Vụ Chính sách thương mại đa biên. 

20. Vụ Thi đua - Khen thưởng. 

21. Cục Điều tiết điện lực. 

22. Cục Quản lý cạnh tranh. 

23. Cục Quản lý thị trường. 

24. Cục Xúc tiến thương mại. 

25. Cục Công nghiệp địa phương. 

26. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. 

27. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. 

28. Thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ. 

29. Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh. 

30. Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh. 

Các đơn vị sự nghiệp bao gồm: 

1. Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp. 

2. Viện Nghiên cứu Thương mại. 

3. Báo Công thương. 

4. Tạp chí Công nghiệp. 

5. Tạp chí Thương mại . 
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6. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán Bộ Công Thương Trung ương. 

1.3 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Vụ xuất nhập khẩu, Bộ 

Công Thương 

  Vị trí và chức năng 

Vụ Xuất nhập khẩu là cơ quan thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham 

mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hoá, các hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của pháp luật. 

  Nhiệm vụ quyền hạn 

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm 

quyền ban hành chiến lược, các cơ chế, chính sách về quản lý xuất khẩu, nhập 

khẩu, gia công hàng hóa với nước ngoài, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, 

chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện sau khi ban hành. 

2. Tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá. Chủ trì 

đàm phán với các nước có liên quan về xuất xứ hàng hoá trong các hiệp định, thỏa 

thuận song phương và đa phương. Tổ chức cấp và kiểm tra các loại giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hoá. 

3. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp về hành 

rào kỹ thuật thương mại trong WTO của Bộ Công Thương. 

 4. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp về các 

biện pháp kiểm dịch động thực vật trong WTO của Bộ Công Thương. 

5. Tổ chức cấp các loại giấy chứng nhận xuất nhập khẩu hàng hoá, miễn thuế, 

phân chỉ tiêu hạn mức, hạn ngạch; các loại giấy chứng nhận về hàng hoá và hạn 

ngạch thuế quan. 

6. Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong 

nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không 
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có đại diện tại Việt Nam. 

7. Quản lý hoạt động kinh doanh của các cửa hàng miễn thuế theo quy định 

của pháp luật. 

8. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm 

quyền ban hành cơ chế, chính sách về kiểm soát xuất khẩu theo các Nghị quyết 

của Liên hợp quốc, điều ước quốc tế và các thỏa thuận mà Việt Nam là bên tham 

gia hoặc ký kết. 

9. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác điều hành hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập khẩu, giảm 

nhập siêu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hoá. 

10. Tham mưu giúp Bộ trưởng về cơ chế hoạt động của các khu thương mại tự 

do, khu bảo thuế, khu phi thuế trong các khu kinh tế. 

11. Giúp Bộ trưởng tham gia đàm phán ký kết các hiệp định song biên về mở 

cửa thị trường, các thoả thuận công nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn, tham gia xây 

dựng hàng rào cản kỹ thuật trong thương mại, tạo điều kiện cho xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa đối với từng quốc gia, từng khu vực và từng vùng lãnh thổ phù hợp 

với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

12. Chủ trì tham gia với Bộ Tài chính về chính sách thuế xuất khẩu, nhập 

khẩu, thủ tục hải quan về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và chính sách về tạm 

nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá. 

13. Chủ trì hoặc tham gia với các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội có liên 

quan trong việc xây dựng các đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, 

phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. 

14. Tham gia tổ chức các hoạt động thông tin thị trường; tham gia các hoạt 

động về xúc tiến thương mại, đầu tư sản xuất phục vụ xuất khẩu hàng hoá, về cân 



 

 

8
đối tiền hàng, cán cân thương mại, về ghi nhãn hàng hoá, thương hiệu và quảng 

bá sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam. 

15. Chủ trì tham gia với các Bộ, ngành liên quan về cửa khẩu thông quan hàng 

hoá xuất khẩu và nhập khẩu. 

16. Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về đánh giá tình hình hoạt động về 

xuất và nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 

1.4 Đặc điểm của thị trường gạo thế giới 

 Tính thời vụ trong sản xuất và trao đổi 

Do lương thực là sản phẩm của sản xuất nông nghiệp nên nó mang tính thời 

vụ của sản xuất, từ đó cũng hình thành thời vụ của xuất khẩu và nhập khẩu. Các 

nước sản xuất có khí hậu khác nhau, thời gian gieo trồng khác nhau nên thời vụ 

nói trên cũng khác nhau. Tùy theo khả năng dự trữ lương thực khác nhau mà khả 

năng điều hành xuất khẩu của mỗi nước khác nhau. Ở Hoa Kỳ, khả năng về kho 

dự trữ bảo quản rất lớn nên có thể phân bố lượng xuất khẩu dàn ra các tháng trong 

năm; còn ở các nước khác, lượng kho dự trữ nhỏ, do vậy việc bán và giao hàng 

tập trung với lượng lớn hơn ngay sau khi thu hoạch. Một số nước như Canada 

phải tập trung xuất khẩu và giao hàng trước khi mùa đông làm đóng băng các 

đường vận tải thủy. Chính vào những thời điểm đó, thị trường chịu tác động cụ 

thể của những yếu tố trên. 

 Gạo là lương thực sản xuất chủ yếu để tiêu thụ tại chỗ 

Các nước châu Á và châu Phi sản xuất khoảng 85% sản lượng gạo thế giới 

nhưng lượng gạo đưa ra trao đổi trên thị trường thế giới chỉ chiếm khoảng 4 – 5%. 

Phần lớn gạo được tiêu thụ tại chỗ ở nơi trồng trong khi các loại lương thực khác 

được xuất khẩu với lượng lớn hơn nhiều. Chẳng hạn ngô đứng sau lúa mì về sản 

lượng trao đổi, đạt khoảng 60 triệu tấn (chiếm khoảng 30% khối lượng trao đổi 

ngũ cốc). Nguyên nhân là do thị trường hạn chế, chỉ cần một thay đổi nhỏ của một 
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nước sản xuất gạo cũng ảnh hưởng đến cung cầu và giá cả. 

 Gạo là lương thực chủ yếu của các nước đang phát triển 

Một loạt các nước đang phát triển là khu vực sản xuất và tiêu thụ gạo lớn nhất 

thế giới như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan,.... Các nước 

châu Á và châu Phi tiêu thụ gạo nhiều nhất, chiếm tới 85% sản lượng gạo thế giới 

và chiều hướng này đang có xu hướng tăng dần. 

Chính vì vậy, mỗi khi có sự biến động về nhu cầu ở những nước tiêu thụ gạo 

chính như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Pakistan... thì cung cầu và 

giá gạo trên thị trường thế giới lại thay đổi. 

 Phương thức buôn bán 

Lương thực nói chung và gạo nói riêng là loại hàng hàng hóa có tầm quan 

trọng đặc biệt đối với cuộc sống con người nên nhu cầu về loại hàng hóa này có 

tính ổn định hơn các loại hàng công nghiệp. Vì yếu tố chính trị đối với nhân dân 

mỗi nước, chính phủ nào cũng phải có chính sách giữ sự ổn định nhất định trong 

cung cấp lương thực. Do vậy buôn bán lương thực hay gạo trên thị trường thế giới 

chủ yếu là giữa các nhà nước với nhau bằng những hiệp định hoặc hợp đồng có 

tính nguyên tắc dài hạn và định lượng cụ thể hàng năm vào đầu niên vụ. Như vậy 

đại bộ phận gạo lưu thông trên thị trường thế giới thuộc các hiệp định và hợp 

đồng chính thức dài hạn chi phối. Việc mua đột xuất trực tiếp khối lượng nhỏ chỉ 

có thể tiến hành sau khi thu hoạch của các nước xuất khẩu chính đã ổn định và 

xác định xong lượng cung ứng theo các hiệp định và hợp đồng dài hạn. Vì vậy 

chọn thời điểm và thị trường để mua là rất quan trọng. Xuất khẩu gạo thường tiến 

hành một cách tương đối ổn định hàng năm cho đối tượng có quan hệ hữu nghị 

với nước xuất khẩu. Việc xuất khẩu gạo với khối lượng nhỏ, đột xuất thường tùy 

thuộc vào sự điều chỉnh quan hệ cung cầu thuộc các hợp đồng dài hạn và tùy 

thuộc cả vào khả năng thanh toán của các nước phát sinh nhu cầu mới. 

Trên thế giới hiện nay có nhiều phương thức giao dịch buôn bán hàng hóa. 

Nhưng đối với mặt hàng gạo thì chủ yếu được buôn bán dưới 4 phương thức là 
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mua bán thông thường trực tiếp, mua bán thông thường gián tiếp, mua bán đối lưu 

và mua bán tại các sở giao dịch. 

Mua bán thông thường trực tiếp được áp dụng rộng rãi nhất vì có nhiều ưu 

điểm trong kinh doanh. Quan hệ mua bán tiền – hàng đảm bảo sòng phẳng, công 

bằng nên các bên chấp thuận dễ dàng. Các bên được quan hệ trực tiếp nên có thể 

tự quyết định các vấn đề và nội dung mua bán. Đồng thời các bên sẽ tin tưởng 

nhau hơn so với giao dịch qua trung gian. Mặt khác, giao dịch buôn bán trực tiếp 

thường không mất phí môi giới nên có thể tiết kiệm hơn cho các bên giao dịch. 

Phương thức này được áp dụng phổ biến tại các nước như Thái Lan, Hoa Kỳ. 

Mua bán thông thường gián tiếp hiện nay cũng khá phổ biến. Hai bên mua bán 

thường giao dịch qua trung gian bởi họ có thể tận dụng lợi thế của các trung gian 

như kinh nghiệm, thông tin và tiết kiệm chi phí. Các trung gian thường có nhiều 

thông tin và kinh nghiệm buôn bán ở những thị trường quốc tế nhất định. Tuy 

nhiên phương thức này cũng có hạn chế khi mà nhà sản xuất không được tiếp xúc 

với người tiêu dùng, các bên buôn bán bị chia sẻ quyền lợi và phải đáp ứng nhiều 

yêu cầu của người trung gian. Phương thức này được áp dụng chủ yếu tại các 

nước đang phát triển khi mà trình độ về nghiệp vụ ngoại thương còn yếu như Việt 

Nam, Pakistan,.... 

 Mua bán đối lưu là một phương thức giao dịch trao đổi hàng hóa, trong đó 

xuất khẩu được kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người 

mua, lượng hàng hóa giao đi có giá trị tương đương với lượng hàng nhận về. 

Chẳng hạn năm 2005 Philippines mua 450.000 tấn gạo của Việt Nam trong thời 

hạn 2 năm với hàng hóa dùng để trả là phân bón, dừa và sản phẩm dừa.  

Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa là phương thức mua bán thông qua những 

người môi giới tại sở giao dịch chỉ định để mua bán hàng hóa với khối lượng lớn, 

đồng loại. Các loại giao dịch phổ biến là giao ngay (spot) và giao có kỳ hạn 

(forward). Giao dịch spot là giao dịch trong đó giá cả hàng hóa và thời điểm giao 

hàng diễn ra gần như đồng thời với thời gian hợp lý. Giao dịch có kỳ hạn là giao 
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dịch trong đó giá cả hàng hóa được ấn định vào lúc ký hợp đồng nhưng giao hàng 

và thanh toán lại diễn ra sau một kỳ hạn. 

 Những nước sản xuất lớn nhất chưa phải là nước xuất khẩu lớn mà ngược 

lại có lúc còn là nước nhập khẩu 

Trung Quốc sản xuất hàng năm khoảng 35 – 38% sản lượng lúa gạo thế giới 

nhưng thường xuất khẩu chỉ hơn 1 triệu tấn, có năm phải nhập khẩu hàng trăm 

nghìn tấn. Ấn Độ sản xuất hơn 17 – 20% sản lượng thế giới nhưng cũng thường 

phải nhập khẩu gạo. Nhập khẩu gạo của các nước đang phát triển là thường 

xuyên, chiếm từ 74 – 75% tổng số gạo nhập khẩu của thế giới. Rất nhiều nước ở 

châu Á và châu Phi phải nhập khẩu gạo. Tuy nhiên sản lượng hàng năm mỗi nước 

nhập khẩu dao động rất lớn, tùy thuộc vào tình trạng sản xuất lương thực trong 

năm và khả năng ngoại tệ thanh toán. Khi giá gạo tăng cao, nhiều nước chuyển 

sang nhập khẩu lúa mì có giá thấp hơn hoặc buộc phải hạn chế nhập khẩu gạo với 

khối lượng nhỏ hơn nhu cầu thực tế. 

 Vai trò của các nước lớn 

Lương thực là hàng hóa thiết yếu đối với cuộc sống của nhân dân mỗi nước. 

Do đó mọi nhà nước đều trực tiếp có chính sách điều hành hoặc độc quyền hoặc 

tập trung kinh doanh và coi trọng dự trữ quốc gia. Chính sách của các nước tác 

động khá mạnh đến sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu lương thực. Chẳng hạn Hoa 

Kỳ có vai trò lớn trong thị trường lúa gạo quốc tế với sản lượng hàng năm đứng 

thứ 3 thế giới, về kỹ thuật và công nghệ sản xuất thuộc loại số một so với các 

nước khác, lại nhờ có khả năng bảo quản tốt nên Hoa Kỳ có thể điều tiết khối 

lượng mua vào hay bán ra trên thị trường quốc tế, qua đó, có ảnh hưởng quyết 

định đến giá cả và tác nhân tham gia thị trường này. 

 Cạnh tranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu gạo 

Cạnh tranh là quy luật vốn có của kinh tế thị trường, nó biểu hiện ưu thế, khả 

năng chiếm lĩnh thị trường có hiệu quả của một chủ thể kinh tế so với với các đối 

thủ trên thị trường. Thực tiễn cạnh tranh quốc tế trong xuất khẩu gạo hiện nay cho 
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thấy, các công cụ được sử dụng chủ yếu vẫn là chất lượng, giá cả và dịch vụ,... 

Trong đó, chất lượng gạo là yếu tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định. Nó thể hiện 

nổi bật không chỉ ở thị trường các nước phát triển như Tây Âu, Nhật Bản và Hoa 

Kỳ mà còn ở những nước công nghiệp mới như Hàn Quốc, Singapore, 

Malaysia,... Điều này đòi hỏi các nhà kinh doanh gạo xuất khẩu phải coi trọng vấn 

đề xây dựng chiến lược xuất khẩu với mục tiêu chất lượng là yếu tố cạnh tranh 

hàng đầu trong nền kinh tế thị trường đầy biến động này.  

Chẳng hạn 2 quốc gia xuất khẩu gạo có khả năng cạnh tranh cao trên thế giới 

hiện nay là Thái Lan và Hoa Kỳ. Thái Lan ngoài việc khuyến khích phát triển 

chiến lược công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, nghiên cứu giống lúa mới 

năng suất cao, chất lượng tốt, chú trọng khâu chăm sóc, thu hoạch, chế biến và 

bảo quản mà còn chú ý giới thiệu và quảng bá sản phẩm với sản lượng, chất lượng 

cao, mẫu mã đa dạng, phong phú. Nhờ đó, sản lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan 

chiếm 30% tổng lượng mua bán quốc tế và liên tục đứng thứ nhất trên thị trường 

xuất khẩu gạo thế giới. 

Hoa Kỳ tuy chỉ có 2% dân số lao động trong nông nghiệp nhưng lượng xuất 

khẩu gạo của nước này chiếm khoảng 13% tổng lượng gạo mua bán quốc tế, đứng 

thứ 3 thế giới và chủ yếu cạnh tranh trên thị trường gạo chất lượng cao. Thành 

công như vậy vì Hoa Kỳ sớm đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, 

nghiên cứu tốt giống lúa năng suất, chất lượng cao, chú ý đến chăm sóc, thu 

hoạch, chế biến nên chất lượng gạo của Hoa Kỳ rất cao. Chính vì thế mà gạo của 

Hoa Kỳ có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, giá trị dinh dưỡng và thẩm mỹ. 

 Chủng loại gạo đa dạng và phong phú 

Thị trường gạo thế giới có nhiều loại gạo: gạo thơm, gạo nếp, gạo ngon hạt 

dài, gạo hạt ngắn hoặc trung bình,.... Mỗi nhóm trên có thể phân thành hai hoặc 

nhiều loại thích ứng với từng vùng. Gạo ngon, hạt dài được bán chủ yếu ở châu 

Âu, Trung Quốc, gạo chất lượng trung bình hạt dài được bán ở các nước thiếu gạo 
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châu Á, gạo chất lượng thấp hơn thường bán ở châu Phi. Như vậy, một loại gạo 

một nước chấp nhận mua có thể hoàn toàn không được chấp nhận ở một nước 

khác. Do đó, một loại gạo có giá cao ở một thị trường có thể phải bán giá thấp ở 

thị trường khác. Vì vậy, trong kinh doanh lúa gạo, vấn đề xác định thị trường mục 

tiêu, thị trường tiềm năng... đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với các nhà hoạt 

động thị trường trong quá trình đưa ra quyết định về khách hàng, giá cả và nhu 

cầu khác... 

 Thị hiếu tiêu dùng ở các nước khác nhau 

Thông thường mức sống càng cao và lượng gạo tiêu thụ trên đầu người càng 

nhỏ thì chênh lệch giá giữa các loại gạo càng lớn. Những nước đang phát triển, 

mức sống thấp, có lượng gạo tiêu thụ trên đầu người cao (100–150kg/người/năm) 

thì sự thay đổi nhỏ về giá cả đã dẫn đến thay đổi lớn trong thu nhập hàng năm của 

gia đình. Do vậy, người tiêu dùng thường mua gạo rẻ nhất, không để ý đến các 

điều kiện khác. Những nước nhập khẩu gạo trong nhóm này gồm: Bangladesh, 

Indonesia, Srilanka, nhiều nước Tây Phi.... Ở các nước có thu nhập đầu người 

cao, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người ít thì khách hàng sẽ trả giá cao cho 

gạo ngon và không mua gạo xấu dù giá rẻ. Những nước thuộc nhóm này gồm có: 

Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu, Trung Đông, Hongkong, Singapore,.... 

1.5 Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy xuất khẩu gạo và bài học đối với 

Việt Nam  

1.5.1 Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là một nước có nền nông nghiệp phát triển cao trong số các nước có 

nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới. Nền nông nghiệp Hoa Kỳ là một nền 

nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, năng suất cao và chất lượng cao. Đến nay, lực 

lượng lao động làm nghề nông của Hoa Kỳ chỉ chiếm 5% dân số. Hoa Kỳ là nước 

xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới. Nền nông nghiệp Hoa Kỳ là nền nông nghiệp 

đã được thương mại hóa. Gạo được sản xuất ra chủ yếu để tiêu thụ trên thị trường, 

gắn với thị trường. 
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Để nâng cao kim ngạch cũng như giá trị gạo xuất khẩu, các doanh nghiệp Hoa 

Kỳ đã gắn trực tiếp mặt hàng gạo xuất khẩu với thị trường theo những nguyên tắc 

cơ bản là chất lượng gạo cao và giá cả được người tiêu dùng chấp nhận. Hệ thống 

các giải pháp và chính sách đã được Hoa Kỳ áp dụng trong quá trình sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm: 

Lựa chọn các loại giống lúa đạt năng suất cao đặc biệt là việc đầu tư vào các 

hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ. Tỷ trọng 

đầu tư vào các hoạt động này có thể chiếm tới 30% lợi nhuận của doanh nghiệp 

hàng năm. Đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành được coi trọng sử dụng để phát 

triển mạnh các nghiên cứu gắn với việc nâng cao chất lượng gạo. Đầu tư lớn vào 

hệ thống các thiết bị, máy móc theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của 

cây lúa, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của cây. 

Hình thành các khu vực trồng lúa có tính chất chuyên nghiệp hóa cao. Mặc dù 

là đất nước thuận lợi trong phát triển nông nghiệp đặc biệt là đất đai rộng lớn, 

màu mỡ, Hoa Kỳ không khuyến khích nông dân tận dụng đất đai để gia tăng sản 

lượng lúa gạo mà việc trồng trọt đều được tập trung vào các vùng chuyên môn 

hóa và có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây lúa. Chẳng hạn, cây lúa 

thường được trồng ở vùng nhiệt đới như Hawaii hay ở tiểu bang California….  

Đầu tư phát triển công nghệ chế biến gạo và thực hiện hoạt động quản trị chất 

lượng đồng bộ sau khi lúa được thu hoạch. Việc chế biến gạo được thực hiện qua 

nhiều quá trình và các bước công việc có liên quan mật thiết với nhau để tạo ra 

các sản phẩm gạo theo ý muốn. Các tiêu chuẩn, quy phạm sản xuất tiên tiến được 

áp dụng để không ngừng bảo đảm chất lượng sản phẩm như tiêu chuẩn Thực tiễn 

sản xuất tốt (Good Manufacturing Practices – GMP), nguyên tắc phân tích và xác 

định các mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis and Critical 

Control Point – HACCP). Đầu tư phát triển công nghệ sinh học là hướng được 

quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ. 

Chính phủ Hoa Kỳ có chính sách bảo hộ đối với hàng nông sản thông qua các 
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rào cản kỹ thuật và hành chính như quy định về gien, quy định về đăng ký nhãn 

hiệu hàng hóa, quy định chặt chẽ về bao bì đóng gói, ban hành đạo luật về bảo vệ 

lợi ích người tiêu dùng… Khi sản phẩm bị người tiêu dùng phản đối về chất 

lượng, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người tiêu dùng 

một cách thỏa đáng.  

Đầu tư lớn và hoạt động quảng bá sản phẩm và tuyên truyền sâu rộng trong 

công chúng để hình thành những thói quen tiêu dùng trong dân cư. Đồng thời, các 

doanh nghiệp cung coi trọng việc xây dựng thương hiệu nổi tiếng để tăng giá mặt 

hàng gạo xuất khẩu.  

Việc tổ chức bán hàng qua mạng cũng là cách thức để tăng sản lượng gạo xuất 

khẩu. Sau khi thu hoạch, gạo được đưa vào kho dự trữ đủ tiêu chuẩn. Thông qua 

hệ thống quảng cáo trên mạng và tham khảo giá trên các sở giao dịch, các nhà sản 

xuất trực tiếp giao dịch với khách hàng. Phương thức này làm giảm được các loại 

chi phí trung gian, tránh được tình trạng biến động giá, bảo đảm cho khách hàng 

đàm phán trực tiếp với nhà sản xuất, hiểu cụ thể và chi tiết hơn về mặt hàng và do 

đó tăng lợi ích của khách hàng. 

1.5.2 Thái Lan 

Thái Lan đang phát triển một nền nông nghiệp hoàn chỉnh với sự đa dạng hóa 

và chuyên môn hóa cao ở mỗi vùng, miền trong cả nước và hướng vào mục tiêu 

xuất khẩu. Vấn đề tăng năng suất, chất lượng và giảm giá thành mặt hàng gạo 

xuất khẩu là mối quan tâm hàng đầu của ngành gạo Thái Lan. Gạo chất lượng cao 

(5-10% tấm) của Thái Lan chiếm trên 70% tổng khối lượng gạo xuất khẩu trong 

khi tỷ lệ này ở Việt Nam thấp hơn nhiều. Thái Lan luôn dẫn đầu thế giới về xuất 

khẩu gạo.  

Chính phủ Thái Lan có chính sách lựa chọn sản phẩm xuất khẩu và thị trường 

xuất khẩu đồng thời coi trọng việc tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát 

triển cây lúa, nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu.  

Thái Lan áp dụng chính sách tín dụng có lợi cho nông dân. Nông dân Thái 
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Lan có thể tiếp cận nguồn tín dụng thông qua hai nguồn là nguồn chính thức và 

nguồn không chính thức. Nguồn tín dụng không chính thức có xu hướng mở rộng 

để tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi đối với nông dân. 

Đầu tư vào việc nghiên cứu và ứng dụng các giống lúa có chất lượng cao kể 

cả việc nhập khẩu các loại giống có chất lượng cao từ các nước nông nghiệp phát 

triển. Đồng thời Thái Lan cũng xây dựng những trung tâm nghiên cứu và phát 

triển các loại giống lúa nhằm phục vụ nhu cầu xuất khẩu. 

Đầu tư vào khâu chế biến và bảo quản đồng bộ đặc biệt là việc đầu tư vào việc 

thiết kế và sản xuất bao bì hấp dẫn người mua. Các cơ sở chế biến gạo của Thái 

Lan thường có quy mô lớn, trang bị công nghệ hiện đại. Thái Lan có trên 90% cơ 

sở chế biến gạo (xay xát, sàng tuyển, đánh bóng gạo) có quy mô lớn, được trang 

bị đồng bộ cho nên chất lượng gạo xuất khẩu cao. Trong khi đó ở Việt Nam 60% 

tổng lượng thóc được xay xát tại cơ sở quy mô nhỏ, không được trang bị đồng bộ 

về phơi, sấy và kho chứa. 

Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và xuất khẩu gạo như thành lập các 

điểm thu mua, kho chứa, bến bãi, cảng chuyên dùng cho xuất khẩu gạo. Các chi 

phí bốc xếp gạo xuất khẩu và các chi phí có liên quan ở Thái Lan đều thấp hơn ở 

Việt Nam 2 lần. 

Đầu tư vào khâu tiêu thụ, quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm cả 

trong nước và nước ngoài. 

Đa dạng hóa sản phẩm gạo xuất khẩu, bên cạnh việc xuất khẩu gạo, Thái Lan 

còn phát triển mạnh các sản phẩm được chế biến từ gạo. 

Coi trọng việc học tập kinh nghiệm của các nước có nền nông nghiệp phát 

triển, trong đó có Hoa Kỳ - một nước có nền nông nghiệp đã được thương mại 

hóa khá cao.  

Thái Lan đặt chính sách sản phẩm lên hàng đầu để đảm bảo chất lượng sản 

phẩm gạo xuất khẩu của doanh nghiệp. Gạo xuất khẩu của Thái Lan rất đa dạng 

và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Chủ yếu thông qua việc phát 
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triển công nghệ chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thái Lan đầu 

tư rất lớn vào thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo điều kiện vận tải, 

kỹ thuật đóng gói hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường,… Mẫu mã và bao bì 

gạo được thiết kế đẹp, bảo quản tốt. 

Ngoài ra, Thái Lan chú trọng nhiều đến xây dựng, đăng ký và quảng bá 

thương hiệu. Chẳng hạn, gạo Thái Lan được đóng bao với trọng lượng từ 5-10kg, 

bên ngoài có nhãn mác ghi đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, tên gọi bằng tiếng Anh, 

tiếng Thái và cả tiếng nước ngoài ở những vùng có nhiều người nước ngoài sử 

dụng sản phẩm Thái Lan. 

Các doanh nghiệp Thái Lan luôn duy trì mối quan hệ trực tiếp với các cơ quan 

thúc đẩy xuất khẩu như Cục xúc tiến xuất khẩu, Ủy ban phát triển xuất khẩu, các 

công ty thương mại quốc tế.  

1.5.3 Bài học đối với Việt Nam  

Mỗi nước đều có một thế mạnh và đều hướng vào việc nâng cao năng suất, 

sản lượng và chất lượng gạo nhằm tạo điều kiện tăng giá gạo xuất khẩu, mở rộng 

thị trường và tăng lợi nhuận. 

Gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên 

mặt hàng này được bán với giá thấp trên thị trường thế giới so với mặt hàng tương 

tự của các nước khác, điển hình là Thái Lan. Việc bán với giá thấp đã làm giảm 

hiệu quả xuất khẩu, giảm khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam so với các nước 

khác. Để cải thiện tình hình này, Việt Nam cần phải học tập kinh nghiệm của các 

nước nhằm nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo.  

Thứ nhất, việc nâng cao giá trị của gạo xuất khẩu gắn với việc tăng chất lượng 

của sản phẩm và mở rộng được khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng 

đa dạng, nhiều cấp độ và thay đổi hết sức nhanh chóng. Đồng thời việc nâng cao 

giá trị gạo cũng gắn với việc đa dạng hóa sản phẩm, khai thác lợi thế theo quy mô, 

tăng năng suất lao động, hướng tới sản xuất gạo chất lượng cao trên cơ sở những 

tiến bộ mới của công nghệ sinh học.  
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Thứ hai, đầu tư vào việc chọn giống lúa thích hợp để trồng trọt. Cần lựa chọn 

giống lúa có chất lượng cao và giá trị lớn, có khả năng cho năng suất cao và chất 

lượng gạo tốt.  

Thứ ba, đầu tư vào khâu chăm sóc để bảo đảm chất lượng lúa. Việc xây dựng 

chế độ chăm sóc quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa như bảo vệ cây 

khỏi thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh nhằm cho ra hạt gạo có chất lượng ổn định. 

Thứ tư, đầu tư vào khâu thu hoạch, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm gạo. 

Hoạt động thu hoạch cần được đầu tư thỏa đáng để tránh tình trạng lãng phí hoặc 

làm giảm chất lượng gạo do hao hụt tự nhiên cũng như do thời tiết. Chẳng hạn, tỷ 

lệ tổn thất sau thu hoạch lúa của Việt Nam khoảng 13 – 16% trong khi đó tỷ lệ 

này của Thái Lan khoảng 7 – 10%. Hệ thống máy móc thu hoạch và lưu kho cần 

được đầu tư đồng bộ. Đồng thời các loại dây chuyền chế biến, sàng tuyển và đánh 

bóng gạo cần được coi trọng. Với giống lúa tốt lại được đầu tư vào khâu chế biến 

nên gạo Thái Lan xuất khẩu thường có giá xuất khẩu cao hơn gạo xuất khẩu cùng 

loại của Việt Nam. 

Thứ năm, đầu tư vào khâu đóng gói, bao bì, nhãn hiệu và quảng bá thương 

hiệu gạo trên thị trường xuất khẩu. Vấn đề đóng gói sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu 

của sản phẩm gạo hấp dẫn cũng là yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng hóa 

thậm chí họ phải trả giá cao. Những người tiêu dùng trong xã hội phát triển đều 

mong muốn các sản phẩm được đựng trong các bao bì phù hợp, không bị tác động 

từ bên ngoài. Vì thế, đầu tư vào bao bì sản phẩm gạo hợp lý có thể thúc đẩy việc 

tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm có thể được bán với giá cao hơn do uy tín của nó 

được nâng lên theo đánh giá của người tiêu dùng. Việc đầu tư bao bì, đóng gói 

sản phẩm có thể diễn ra trong ngắn hạn song đầu tư để có thương hiệu gạo có 

danh tiếng và uy tín phải là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và tốn 

kém cả về chi phí và thời gian. 

Thứ sáu, cần đầu tư lớn vào phát triển khoa học nông nghiệp. Cần thường 

xuyên cập nhật xu hướng vận động của nền nông nghiệp thế giới, trọng điểm đầu 
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tư phát triển khoa học – nông nghiệp thế giới để định hướng, hoạch định chính 

sách và đầu tư thỏa đáng cho việc nâng cao giá trị xuất khẩu mặt hàng gạo. 

Thứ bảy, cần có chính sách cho vay vốn và bảo lãnh vay vốn ngân hàng hợp 

lý và hữu hiệu để tài trợ phát triển xuất khẩu gạo. Đồng thời phát huy hiệu quả 

của đồng vốn đối với các doanh nghiệp sản xuất và chế biến gạo, các hộ nông 

dân. Chính sách này cần phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam và trình độ phát triển của một nền nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hiện 

nay. 

Thứ tám, chú trọng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đặc biệt là phát triển hệ thống 

giáo dục trong nông nghiệp và nông thôn cả kiến thức phổ thông, kỹ năng nghề 

nghiệp và các hình thức đào tạo nâng cao và chuyên sâu khác để những thành tựu 

mới của khoa học – công nghệ trong nông nghiệp dễ tiếp cận với thực tế thông 

qua hoạt động chuyển giao, nghiên cứu và phát triển; đặc biệt là tại các vùng có 

thế mạnh trong sản xuất và chế biến gạo xuất khẩu. 

Thứ chín, tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông 

nghiệp và nông thôn để vừa góp phần nâng cao giá trị gạo xuất khẩu vừa góp 

phần nâng cấp cơ sở hạ tầng sản xuất và chế biến gạo tại nông thôn; đào tạo đội 

ngũ cán bộ và công nhân nông nghiệp, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công 

nghệ cao một cách thích hợp. Đây cũng là quá trình để Việt Nam có thể tổ chức 

lại nền sản xuất và chế biến gạo xuất khẩu theo hướng hiện đại, công nghệ cao và 

có khả năng cạnh tranh cao. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU  

GẠO CỦA VIỆT NAM 

2.1 Vị trí chiến lược của xuất khẩu gạo trong nền kinh tế quốc dân 

Việt Nam là một nước đông dân, trong đó gạo là lương thực chính khó có thể 

thay thế. Khi đất nước đã có thể đảm bảo an ninh lương thực thì xuất khẩu gạo có 

ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Điều này được thể hiện qua những 

khía cạnh chủ yếu sau: 

2.1.1 Xuất khẩu gạo làm tăng thu ngoại tệ, tích lũy vốn cho quá trình công 

nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước 

Mục tiêu chủ yếu sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để tiến hành thành công quá trình này, 

cần huy động tối đa mọi nguồn lực của quốc gia, trong đó vốn là một yếu tố vô 

cùng quan trọng. Có vốn mới có thể xây dựng cơ sở hạ tầng, nhập khẩu máy móc,  

trang thiết bị tiên tiến, đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực... để theo kịp nền công 

nghiệp hiện đại của các nước phát triển. Vốn thường được huy động từ nhiều 

nguồn khác nhau như: đầu tư nước ngoài, vay nợ, viện trợ, thu từ hoạt động du 

lịch, xuất khẩu…. Trong đó vốn thu được từ hoạt động xuất khẩu có tác động lớn 

đến hoạt động nhập khẩu, qua đó đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại 

hóa đất nước.  

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta những năm gần đây, kim ngạch 

từ xuất khẩu gạo chiếm một tỷ trọng khá lớn. Gạo đã trở thành một mặt hàng chủ 

lực của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế cho thấy xuất khẩu gạo từ 

lâu đã mang lại một nguồn vốn không nhỏ cho nước ta. Năm 1989 kim ngạch xuất 

khẩu gạo là 310,29 triệu USD thì đến năm 1992 kim ngạch là 405,53 triệu USD; 

năm 1996 kim ngạch xuất khẩu là 868,42 triệu USD- tăng hơn gấp đôi so với năm 

1992. Bước sang năm 2005, kim ngạch đã là 1,3 tỉ USD. Năm 2009 đạt kỉ lục về 

xuất khẩu gạo trong 20 năm qua với kim ngạch đạt 2,4 tỉ USD (Nguồn: Hiệp hội 

lương thực Việt Nam). Con số đó đã nói rõ sự cần thiết của việc xuất khẩu gạo đối 



 

 

21 
với công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước.  

Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng hơn tới tăng cường áp dụng 

công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt chú ý tới những giống lúa có chất lượng 

và cho năng suất cao, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu gạo nhằm đem lại 

nguồn vốn lớn phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước. 

2.1.2 Xuất khẩu đóng vai trò chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy sản xuất 

phát triển 

Ngày nay trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức rất nhiều, 

các quốc gia đều phải phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu những sản phẩm mà 

mình có lợi thế và nhập khẩu những sản phẩm không có lợi thế hoặc ít lợi thế hơn 

so với các sản phẩm khác. Khi gạo đã trở thành một lợi thế trong xuất khẩu của 

nước ta thì điều cần làm là phải tập trung sản xuất lúa gạo với quy mô lớn, trình 

độ thâm canh cao, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhằm tăng năng suất, sản lượng và 

chất lượng gạo. Từ sự tập trung sản xuất đó sẽ kéo theo sự phát triển của các 

ngành có liên quan và dẫn tới sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. 

Xuất khẩu gạo tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành khác có cơ hội phát triển 

như nghiên cứu và sản xuất giống lúa mới; sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật; sản xuất và lắp ráp máy cày, máy kéo, máy tuốt lúa, máy gặt đập liên 

hợp…. Những hoạt động này không những làm tăng năng suất lao động mà còn 

mở rộng khả năng cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản 

xuất trong nước. Bên cạnh đó, các dịch vụ về marketing sản phẩm; xây dựng 

thương hiệu gạo; tìm hiểu, nghiên cứu thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác trong 

và ngoài nước… cũng được đẩy mạnh. Từ đó mở ra nhiều cơ hội cho các ngành 

nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. 

Ở Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu gạo đồng nghĩa với việc tăng cường sản 

xuất theo quy mô vùng. Hiện nay, ở nước ta đã và đang hình thành những vùng 

lúa tập trung chuyên sản xuất gạo xuất khẩu bao gồm cả hai khu vực chủ yếu là 

đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Mỗi vùng phù hợp với 
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những loại giống lúa khác nhau. Như vậy, cơ cấu nông nghiệp sẽ thay đổi phát 

huy theo lợi thế của từng vùng. Trong những năm gần đây, sản lượng lúa thu 

hoạch tăng cao. Xuất khẩu gạo tạo điều kiện mở rộng tiêu thụ sản phẩm, tránh ứ 

đọng, tồn kho. Khi khâu tiêu thụ được giải quyết sẽ tạo tâm lý an tâm, khuyến 

khích nông dân tăng cường, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Như 

vậy, xuất khẩu đã tác động ngược trở lại đối với sản xuất, là một tiền đề cho sản 

xuất phát triển. 

Doanh thu từ xuất khẩu gạo mang lại tạo ra nguồn vốn quan trọng, là tiền đề 

kinh tế, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong nước.  

Ngoài ra, khi tham gia xuất khẩu gạo, Việt Nam có điều kiện cạnh tranh, cọ 

xát với các sản phẩm cùng loại trên thị trường quốc tế. Đây vừa là thuận lợi, vừa 

là khó khăn đối với mặt hàng gạo của Việt Nam vì chất lượng của ta còn kém hơn 

so với các nước xuất khẩu khác, đặc biệt là Thái Lan. Tuy nhiên, để đảm bảo sự 

tồn tại của gạo Việt Nam trên thị trường, các doanh nghiệp buộc phải tổ chức, 

xem xét lại khâu sản xuất, hình thành một cơ cấu sản xuất thích hợp, luôn thích 

nghi với thị trường, hạ giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng. Các 

kênh phân phối cũng phải tổ chức lại một cách hợp lý, giảm thiểu chi phí nhằm 

mang lại lợi nhuận tối đa.  

2.1.3 Xuất khẩu gạo có tác động tích cực tới giải quyết công ăn việc làm và 

cải thiện đời sống nhân dân 

Đối với mỗi quốc gia, việc phát triển nguồn nhân lực là nội dung lớn thuộc 

chiến lược phát triển con người để thực hiện thắng lợi các chiến lược kinh tế – xã 

hội của đất nước. 

Dân số nước ta với 80% dân số tập trung ở nông thôn, phần lớn sinh sống 

bằng sản xuất lúa gạo và trồng cây lương thực. Trong khi đó, đời sống ở nông 

thôn và thành thị có sự chênh lệch đáng kể. Đời sống của người nông dân còn 

thấp, xét cả về mức thu nhập bình quân đầu người, điều kiện vật chất và cơ sở hạ 

tầng…. 
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Xuất khẩu gạo trước hết làm tăng thu nhập của người nông dân đặc biệt ở các 

vùng chuyên canh lúa nước, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào cây lúa. 

Sau nữa, xuất khẩu giúp giải quyết một lượng lớn lao động dư thừa trong nước 

trong các khâu sản xuất, phân phối, thu mua. Khi xuất khẩu gạo được đẩy mạnh 

sẽ kéo theo những ngành nghề khác hỗ trợ cho sản xuất như xay xát, chế biến, vận 

chuyển hàng hoá, các hoạt động thương mại, dịch vụ bao gồm nhiều công đoạn 

tạo đầu vào cho xuất khẩu…. Những công tác trên thu hút khá nhiều lao động từ 

không có trình độ kỹ thuật, quản lý đến lao động có trình độ cao. 

 Xuất khẩu gạo giúp cho thị trường trong nước ít biến động, cân bằng được 

cung cầu, không còn lượng hàng dư thừa và tồn kho trong nước, giá gạo nội địa sẽ 

ổn định và cao hơn tạo thêm thu nhập cho người nông dân. Khi xuất khẩu gạo thu 

được thêm ngoại tệ, một phần ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng mà 

trong nước không sản xuất được. Điều đó góp phần cải thiện đáng kể đời sống 

nhân dân, khuyến khích họ tăng cường sản xuất gạo xuất khẩu nhiều hơn nữa. 

Xuất khẩu gạo tạo sự phân công lao động hợp lý trên phạm vi toàn thế giới. 

Dựa vào lợi thế so sánh tương đối đối với các loại gạo, chúng ta cần biết sản xuất 

loại gạo nào đạt hiệu quả cao nhất và có khả năng bán với số lượng lớn, giá cao. 

Tham gia vào thị trường bên ngoài rộng lớn, chúng ta hiểu rõ hơn về nhu cầu 

người tiêu dùng và khả năng cung cấp của các nước xuất khẩu khác để điều chỉnh 

định hướng xuất khẩu cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của nước ta. 

2.1.4 Phát huy lợi thế so sánh của đất nước 

Sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam có những lợi thế cơ bản như lợi thế 

về đất đai, khí hậu, nước tưới tiêu, nguồn nhân lực, vị trí địa lý và cảng khẩu. Một 

chiến lược đúng đắn nhất phải là chiến lược khai thác triệt để nhất các lợi thế. 

Chính những lợi thế đó đã làm cho sản lượng lúa tăng đều đặn trong những năm 

qua. 
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 Đất đai 

Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng hàng đầu của canh tác lúa gạo. Độ phì 

nhiêu của đất chi phối sâu sắc khả năng thâm canh và giá thành sản phẩm. Tổng 

diện tích đất tự nhiên cả nước có 329.314,04 km2, với khoảng 20-25% đất đai 

được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, trong đó trên một nửa được dùng cho sản 

xuất lúa. Bình quân đất theo đầu người của nước ta tuy thấp nhưng quỹ đất có khả 

năng trồng lúa lại chiếm tỷ lệ cao trong đất có khả năng nông nghiệp. Như vậy tài 

nguyên đất đai của nước ta có lợi thế rất lớn để phát triển sản xuất và xuất khẩu 

gạo. 

 Khí hậu 

Tài nguyên khí hậu đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, cung cấp nguồn 

năng lượng và các yếu tố khác như độ ẩm, nhiệt độ, gió, mưa…. Khí hậu nước ta 

là khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa nhiều, độ ẩm cao rất thích hợp cho trồng 

trọt, canh tác nông nghiệp đặc biệt là cây lúa. Điều kiện lý tưởng này đã tạo nên 

lợi thế cho ngành lúa gạo Việt Nam, đặc biệt ở hai vựa lúa chính là đồng bằng 

sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. 

 Nước tưới tiêu 

Tài nguyên nước rất dồi dào cũng là một lợi thế nổi bật của nghề trồng lúa ở 

Việt Nam. Số ngày mưa lý tưởng 120-140 ngày/năm ở hai đồng bằng lớn không 

chỉ cung cấp cho lúa nguồn nước trời quý giá mà còn đồng thời bồi bổ cho lúa 

nguồn khoáng chất thiên nhiên dễ hấp thụ hơn cả nước và đạm nhân tạo.  

Ngoài ra, hệ thống thuỷ lợi ở nước ta, với số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà 

nước hàng năm đã đạt được nhiều thành quả đáng mừng. Có thể nói, nguồn nước 

tự nhiên sẵn có cùng với sự chú trọng phát triển thủy lợi của Nhà nước trong thời 

gian qua là yếu tố cơ bản thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu gạo tăng mạnh trong 

những năm gần đây. 

 Nguồn nhân lực 

Yếu tố nhân lực không chỉ có ưu thế lớn về số lượng nhân lực mà còn có ưu 
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thế lớn về chất lượng, về sự tinh thông, am hiểu nghề trồng lúa. Với khoảng 80% 

dân số sống ở nông thôn với nghề chính là nông nghiệp, nước ta có được số lượng 

lao động đông đảo phục vụ sản xuất lúa gạo từ các khâu gieo, cấy, tưới tiêu cho 

đến khi thu hoạch, vận chuyển…. Hơn nữa, lịch sử sản xuất lúa của Việt Nam đã 

trải qua truyền thống hàng nghìn năm với nền văn minh lúa nước, cha ông ta đã 

đúc rút được nhiều tri thức, kinh nghiệm trồng trọt quý báu. Kho tàng kinh 

nghiệm ấy thực sự là một lợi thế đặc biệt, nó cho phép khai thác triệt để các lợi 

thế khác của đất nước ứng dụng vào phát triển cây lúa.  

 Vị trí địa lý  

Phải nói rằng, Việt Nam có một vị trí địa lý hết sức thuận lợi cho buôn bán và 

giao lưu quốc tế, phía Tây trải rộng vào lục địa, phía Đông trải rộng ra biển lớn 

mở ra con đường nối liền với các nước. Hệ thống đường sắt, đường biển thuận lợi 

là những thế mạnh nổi bật của chúng ta trong việc đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Việt 

Nam có hơn 3000 km đường bờ biển với các cảng thuận lợi, nằm gần sát đường 

hàng hải quốc tế và có hành trình theo tất cả các tuyến đi Đông Bắc Á, Đông Nam 

Á - Thái Bình Dương, Trung Cận Đông, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... là những 

thị trường chính của gạo xuất khẩu nước ta. Các cảng biển này giúp cho việc vận 

chuyển gạo tiện lợi, thông dụng với mức cước phí rẻ hơn nhiều so với các phương 

thức khác, tạo cho Việt Nam một thế mạnh lớn trong xuất khẩu. 

2.2 Chuỗi giá trị gạo tại Việt Nam  

Chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động 

của các chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị 

nào đó. Chuỗi các hoạt động cung cấp cho các sản phẩm nhiều giá trị gia tăng hơn 

tổng giá trị gia tăng của tất cả các hoạt động cộng lại.  

Quá trình sản xuất lúa hàng hoá, có thể hình dung theo một chuỗi như sau: 

Thứ nhất là chọn tạo, khảo nghiệm và đánh giá giống, đây là nhiệm vụ của các 

nhà khoa học; tạo ra giống như thế nào, dài hay ngắn ngày, năng suất hay chất 

lượng, chống chịu hay nhiễm sâu bệnh... phụ thuộc vào mục tiêu cũng như vật 
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liệu của chương trình đề ra. 

Thứ hai là quá trình chuyển giao và tổ chức sản xuất. Một hoặc một vài giống 

lúa nào đấy có thể đáp ứng được nhu cầu mong đợi của nông dân. Trong hàng 

trăm giống lúa được các nhà khoa học trong nước và quốc tế lai tạo, chọn lọc có 

thể chỉ một vài giống thoả mãn mong đợi trên và nó cũng khác nhau ở từng khu 

vực. 

Khi đã có giống, và giống tốt thì phải được tổ chức sản xuất và hoàn thiện quy 

trình sản xuất, được chuyển giao vào sản xuất. Tổ chức sản xuất như thế nào đó là 

mắt xích thứ ba; mắt xích này thuộc về các công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh 

giống cây trồng. 

Thứ tư là việc tiêu thụ sản phẩm, việc này phải dựa vào các doanh nghiệp xay 

xát, kinh doanh lúa gạo. 

Hiện nay chuỗi giá trị lúa gạo của Việt Nam chủ yếu có hai kênh chính là xuất 

khẩu và thị trường nội địa. Kênh xuất khẩu qua các khâu từ người nông dân qua 

các nấc trung gian là thương lái, doanh nghiệp kinh doanh thực hiện sơ chế và 

xuất khẩu. Các doanh nghiệp mới chủ yếu tập trung vào thu mua và xuất khẩu 

hàng hóa nông sản thô, chưa qua chế biến, không có thương hiệu nên giá trị thấp. 

Ít có doanh nghiệp tập trung đầu tư vào sản xuất, bảo quản, chế biến và xây dựng 

thương hiệu. 

Ðể nâng giá trị cho hạt gạo xuất khẩu cần phải nâng cao chuỗi giá trị của hạt 

gạo từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ. Trong đó tập trung giải quyết từ khâu gieo 

trồng bảo đảm an toàn, đến thu hoạch, bảo quản và chế biến để giảm tổn thất và 

tăng chất lượng sản phẩm. Trong tiêu thụ, chú ý đầu ra của hạt gạo bằng việc 

"mua tận ruộng, bán tận nhà máy" nhằm giảm chi phí trung gian, rút ngắn khoảng 

cách lưu thông của hạt gạo từ cánh đồng đến nhà kho, góp phần khuyến khích 

nông dân đẩy mạnh sản xuất, giải tỏa nỗi lo kho chứa khi trúng mùa. Về lâu dài 

các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cần đầu tư cho công tác xúc tiến 

thương mại, bằng việc khảo sát, lựa chọn thị trường, nắm bắt thị hiếu người tiêu 
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dùng ở từng khu vực để đặt hàng nông dân sản xuất loại gạo thị trường cần, với 

giá bán phù hợp, không để bị ép giá và cạnh tranh phá giá; kịp thời dự báo sản 

lượng, dự báo các chủng loại gạo xuất khẩu để nông dân không bị lúng túng và có 

thể chọn giống sản xuất phù hợp. Thay đổi dần phương thức thu mua và chế biến 

gạo theo kiểu bị động, khó kiểm soát, sang xây dựng các vùng nguyên liệu bền 

vững, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân. 

Để nâng cao chuỗi giá trị gạo, ngoài việc quản lý tốt và hiệu quả chuỗi cung 

ứng gạo và quản lý chất lượng trong toàn chuỗi bằng các liên kết dọc (liên kết 

giữa các tác nhân tham gia chuỗi) và liên kết ngang (các nhà hỗ trợ thúc đẩy chuỗi 

– chính quyền địa phương các cấp, các hiệp hội, khuyến nông,…) thì các chính 

sách vĩ mô để điều tiết mặt hàng gạo nhất là gạo xuất khẩu cũng vô cùng quan 

trọng. Về lâu dài, chính phủ cần xây dựng những cơ sở thu mua quy mô lớn và 

kho bảo quản dữ trữ lúa tập trung của nông dân với quy trình kỹ thuật cao, bảo 

đảm chất lượng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu liên tục và ổn định cũng như tránh 

lúa ứ đọng trong dân làm giảm chất lượng dẫn đến giá trị hạt gạo thấp. 

2.3 Thực trạng sản xuất gạo của Việt Nam  

Lúa luôn giữ vị trí trung tâm trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn Việt 

Nam. Việt Nam có hai vùng sản xuất lúa lớn là đồng bằng sông Cửu Long và 

đồng bằng sông Hồng. Đây là hai châu thổ có mật độ dân cư và trình độ thâm 

canh sản xuất nông nghiệp thuộc loại cao nhất nước. 

Từ sau đổi mới sản xuất lúa gạo của nước ta không ngừng phát triển cả về 

diện tích, năng suất và sản lượng. Từ chỗ thiếu đói triền miên và phải nhập khẩu 

lương thực bình quân hàng năm trên nửa triệu tấn gạo nhưng nhờ đường lối đổi 

mới và quyết sách trong nông nghiệp từ năm 1989 trở đi, Việt Nam không những 

đã sản xuất đủ lúa gạo cho nhu cầu tiêu dùng nội địa mà còn dành một khối lượng 

lớn cho xuất khẩu. 
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2.3.1 Về diện tích 

Tổng diện tích đất tự nhiên cả nước có 329.314,04 km2, với khoảng 20-25% 

đất đai được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, trong đó trên một nửa được dùng 

cho sản xuất lúa. Tổng diện tích gieo trồng lúa năm 2004 đạt 7.443.800 ha, năm 

2005 giảm còn 7,4 triệu ha (sau 5 năm 2001-2005 giảm 340.000 ha), trong đó 

đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ lệ cao nhất (51,3%), tiếp đó là đồng bằng 

sông Hồng (19,6%). Vùng sản xuất lúa chính của Việt Nam là hai đồng bằng này. 

Mặc dù hai vùng này chỉ chiếm khoảng 15% tổng diện tích tự nhiên nhưng đã sản 

xuất ra trên 2/3 sản lượng gạo của cả nước. 

Bảng 2.1: Diện tích lúa các năm phân theo vùng 

Năm 

Diện tích (nghìn ha) 
Vùng 

Đồng 
bằng sông 

Hồng 

Trung du 
miền núi 
phía Bắc 

Bắc 
Trung Bộ 
và duyên 
hải miền 

Trung 
Tây 

Nguyên 

Đông 
Nam 
Bộ 

Đồng 
bằng 

sông Cửu 
Long 

1995 1238,1 611,7 1200,2 173,2 351,8 3190,6 
1996 1216,6 607,6 1218,4 156,1 362,4 3442,7 
1997 1244,3 617,1 1228,9 170,0 358,8 3480,6 
1998 1250,3 620,2 1210,4 164,7 356,5 3760,6 
1999 1249,9 621,0 1235,8 166,0 395,7 3985,2 
2000 1261,0 638,7 1244,6 176,8 399,4 3945,8 
2001 1251,3 648,8 1238,4 180,8 381,4 3792,0 
2002 1245,8 653,3 1217,5 186,6 366,3 3834,8 
2003 1232,7 656,4 1220,6 193,9 361,3 3787,3 
2004 1210,0 659,9 1208,7 197,9 353,1 3815,7 
2005 1186,1 661,2 1144,5 192,2 318,9 3826,3 
2006 1171,2 661,0 1206,9 206,5 305,3 3773,9 
2007 1158,1 671,9 1188,7 205,2 300,4 3683,1 
2008 1153,2 669,4 1213,2 211,7 307,9 3858,4 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Mức tăng diện tích gieo trồng lúa trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2003 

đạt mức 1,8% /năm, với con số tuyệt đối là 1.422,6 ngàn ha, trong đó mức tăng 
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của đồng bằng sông Cửu Long là 3,31% /năm nhờ cải tạo thủy lợi vùng Đồng 

Tháp Mười, khai thác đất hoang hóa ở các tỉnh trong vùng và tăng thêm vụ sản 

xuất thứ 3 trên diện rộng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đồng bằng 

sông Hồng, các tỉnh Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc có tốc độ tăng 

dưới 1%, các tỉnh Tây Bắc và duyên hải Nam Trung Bộ diện tích lúa giảm do 

chuyển sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả hơn ở các vùng thiếu nước. 

Diện tích gieo trồng lúa tăng không phải tăng diện tích đất canh tác lúa. Trong khi 

diện tích gieo trồng lúa tăng thêm 24% sau 13 năm (1990 – 2003), thì diện tích 

đất canh tác lúa lại gần như không thay đổi, chỉ tăng không quá 1%, chủ yếu tăng 

ở vùng Đồng Tháp Mười. 

Như vậy, tăng diện tích trồng lúa chủ yếu là do tăng vụ (trong nông nghiệp 

95,6% tăng diện tích gieo trồng là do tăng hệ số quay vòng sử dụng đất). Mức độ 

tăng thêm vụ lúa thứ 3 trên phạm vi cả nước năm 2004 so với 25,8% năm 1995, 

mức tăng khoảng 330 ngàn ha. Hiện tại, tỷ lệ diện tích gieo trồng lúa 3 vụ ở các 

tỉnh phía Bắc thấp hơn nhiều so với đồng bằng sông Cửu Long.  

Trong khi các tỉnh phía Bắc hầu như không cấy vụ 3, thì các tỉnh Bắc Trung 

Bộ có 22,3% diện tích, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có 24,5% diện tích và 

các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có tới 49,4% diện tích cấy vụ 3 (vụ hè 

thu) trong tổng diện tích gieo trồng lúa. Như vậy, vụ hè thu đã trở thành vụ lúa 

chính ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 
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Bảng 2.2: Diện tích gieo trồng lúa của cả nước qua các năm phân theo vụ 

Năm 

Diện tích (nghìn ha) 

Tổng số 

Chia ra  
Lúa đông 

xuân 
Lúa hè 

thu Lúa mùa  
1990 6042,8 2073,6 1215,7 2753,5 
1991 6302,8 2160,6 1382,1 2760,1 
1992 6475,3 2279,0 1448,6 2747,7 
1993 6559,4 2323,6 1549,1 2686,7 
1994 6598,6 2381,4 1586,1 2631,1 
1995 6765,6 2421,3 1742,4 2601,9 
1996 7003,8 2541,1 1984,2 2478,5 
1997 7099,7 2682,7 1885,2 2531,8 
1998 7362,7 2783,3 2140,6 2438,8 
1999 7653,6 2888,9 2341,2 2423,5 
2000 7666,3 3013,2 2292,8 2360,3 
2001 7492,7 3056,9 2210,8 2225,0 
2002 7504,3 3033,0 2293,7 2177,6 
2003 7452,2 3022,9 2320,0 2109,3 
2004 7445,3 2978,5 2366,2 2100,6 
2005 7329,2 2942,1 2349,3 2037,8 
2006 7324,8 2995,5 2317,4 2011,9 
2007 7207,4 2988,4 2203,5 2015,5 

Sơ bộ 2008 7414,3 3013,1 2368,8 2032,4 
Nguồn: Tổng cục thống kê 

2.3.2 Về năng suất 

Sản lượng lúa gạo tăng một phần do tăng năng suất lúa, đặc biệt là hai vụ 

Đông – Xuân và vụ mùa. Năng suất lúa của Việt Nam có mức tăng nhanh qua các 

năm và đạt ở mức khá cao.  

Tăng năng suất lúa không chỉ nhờ có giống tốt, mà còn do phát triển thủy lợi, 

cải thiện dinh dưỡng cây trồng và cải thiện công tác quản lý, tốc độ tăng năng suất 

lúa khác biệt đáng kể giữa các vùng sinh thái, đặc biệt là giữa đồng bằng sông 

Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và các vùng còn lại trong cả nước. 
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Sau nhiều năm canh tác, năng suất lúa ở các vùng đều có xu hướng tăng khá 

cao. Năm 1995, tại đồng bằng sông Hồng năng suất lúa là 42,1 tạ/ ha thì năm 

1999, năng suất lúa đã tăng 24,46% đạt mức 52,4 tạ/ ha. Đến năm 2008 thì tốc độ 

tăng giảm đi còn 12,21% so với năm 1999 (Bảng 2.3). 

Ở các vùng trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung, Tây Nguyên đất đai ít mầu mỡ hơn, hệ thống thủy lợi không phát triển như 

ở vùng đồng bằng nên năng suất lúa thấp hơn nhiều so với các vùng đồng bằng. 

Cụ thể năm 1995, năng suất tại các vùng này chỉ đạt hơn một nửa so với năng suất 

tại đồng bằng sông Hồng.  

Bảng 2.3: Năng suất lúa cả năm phân theo vùng 

Năm 

  Năng suất (tạ / ha) 
  Vùng 

Cả 
nước 

Đồng 
bằng 
sông 
Hồng 

Trung 
du miền 
núi phía 

Bắc 

Bắc 
Trung 
Bộ và 
duyên 

hải miền 
Trung 

Tây 
Nguyên 

Đông 
Nam 
Bộ 

Đồng 
bằng 
sông 
Cửu 
Long 

1995 36,9 42,1 27,3 32,4 24,8 26,6 40,2 
1996 37,7 44,9 29,1 32,5 27,4 26,6 40,1 
1997 38,8 46,5 31,0 36,4 28,6 28,6 39,8 
1998 39,6 49,0 31,4 35,4 26,5 28,8 40,7 
1999 41,0 52,4 34,2 38,7 30,9 28,9 40,9 
2000 42,4 53,6 35,9 40,0 33,2 30,3 42,3 
2001 42,9 52,8 38,6 41,5 35,7 31,7 42,2 
2002 45,9 55,8 40,3 43,8 32,5 33,1 46,2 
2003 46,4 54,4 41,9 45,7 38,6 35,1 46,3 
2004 48,6 57,2 42,8 47,8 39,5 36,2 48,7 
2005 48,9 53,9 43,3 46,7 37,3 38,0 50,4 
2006 48,9 57,4 43,9 49,3 42,6 38,0 48,3 
2007 49,9 56,1 43,0 48,5 42,2 41,3 50,7 
2008 52,2 58,8 43,3 50,5 44,3 42,5 53,6 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Tuy nhiên, đến năm 1999 khi giống lúa và hệ thống tưới tiêu được cải thiện 

thì tốc độ tăng năng suất đạt 25,27% tại trung du miền núi phía Bắc; 19,44% tại 
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Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và 24,59% tại Tây Nguyên so với năm 

1995. Năm 2008 năng suất tiếp tục tăng so với năm 1999 với mức 26,6% tại trung 

du miền núi phía Bắc; 30,49% tại Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và 

43,3% tại Tây Nguyên. 

Đông Nam Bộ là địa phương có năng suất thấp nhất cả nước trong nhiều năm 

với 28,9 tạ/ ha vào năm 1999; 38 tạ/ ha năm 2006 (thấp hơn Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung năm 1999 với 38,7 tạ/ ha) và 42,5 tạ/ ha năm 2008 (thấp 

hơn trung du miền núi phía Bắc năm 2004).  

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước với diện tích 3858,4 

nghìn ha năm 2008 nhưng năng suất chỉ đứng thứ hai cả nước sau đồng bằng sông 

Hồng. Năng suất năm 1999 so với năm 1995 tăng chậm hơn các vùng khác với 

mức tăng là 1,74%. Những năm gần đây, nhờ chính sách công nghiệp hóa nông 

thôn, người nông dân có nhiều công cụ sản xuất hiện đại hơn như máy cày, máy 

gặt đập liên hợp… nên năng suất lao động tăng cao. Năm 2008, năng suất lúa tăng  

31,05% so với năm 1999. 

2.3.3 Về sản lượng 

Sự thay đổi về diện tích và năng suất là hai nhân tố chính tác động tới tốc độ 

tăng sản lượng, song vai trò của chúng giữa các vùng là khác nhau và thay đổi 

theo thời gian. 

Tại hầu hết các vùng, vụ đông xuân là vụ lúa chính nên sản lượng thu hoạch 

cao nhất trong 3 vụ, cụ thể sản lượng lúa đông xuân tăng gần gấp đôi từ năm 1990 

đến năm 1999. Tiếp đến là vụ hè thu với mức sản lượng tăng giảm không đều qua 

các năm. Tại các tỉnh phía Nam, thu hoạch lúa vụ hè thu là vào mùa mưa, quãng 

thời gian thường xảy ra lũ lụt nên sản lượng lúa thu hoạch một số năm giảm so 

với năm trước đó. Năm 1996 sản lượng lúa thu hoạch là 6878,5 nghìn tấn nhưng 

năm 1997 chỉ đạt 6637,8 nghìn tấn. Tương tự năm 2001, sản lượng lúa giảm 

296,6 nghìn tấn so với năm 2000. Gần đây nhất, năm 2006 sản lượng giảm 742,3 

nghìn tấn so với năm 2005. 
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Bảng 2.4: Sản lượng lúa các năm phân theo vụ 

Năm  

Sản lượng (nghìn tấn) 

Tổng số 

Chia ra  

Lúa đông 
xuân Lúa hè thu Lúa mùa  

1990 19225,1 7865,6 4090,5 7269,0 
1991 19621,9 6788,3 4715,8 8117,8 
1992 21590,4 9156,3 4907,2 7526,9 
1993 22836,5 9035,6 5633,1 8167,8 
1994 23528,2 10508,5 5679,4 7340,3 
1995 24963,7 10736,6 6500,8 7726,3 
1996 26396,7 12209,5 6878,5 7308,7 
1997 27523,9 13310,3 6637,8 7575,8 
1998 29145,5 13559,5 7522,6 8063,4 
1999 31393,8 14103,0 8758,3 8532,5 
2000 32529,5 15571,2 8625,0 8333,3 
2001 32108,4 15474,4 8328,4 8305,6 
2002 34447,2 16719,6 9188,7 8538,9 
2003 34568,8 16822,7 9400,8 8345,3 
2004 36148,9 17078,0 10430,9 8640,0 
2005 35832,9 17331,6 10436,2 8065,1 
2006 35849,5 17588,2 9693,9 8567,4 
2007 35942,7 17024,1 10140,8 8777,8 
2008 38725,1 18325,5 11414,2 8985,4 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Vụ lúa mùa có tốc độ tăng sản lượng ổn định hơn qua các năm, về con số 

tuyệt đối thì sản lượng đạt mức thấp nhất trong 3 vụ. Từ năm 1990 đến năm 1998, 

do ít địa phương cấy vụ hè thu nên sản lượng lúa vụ mùa cao hơn vụ hè thu. 

Nhưng từ năm 1999 trở đi thì sản lượng lúa hè thu luôn cao hơn sản lượng lúa 

mùa. Năm 1999 mức sản lượng chênh lệch chỉ là 225,8 nghìn tấn thì đến năm 

2003 đã tăng gấp 4 lần với con số 1055,5 nghìn tấn và năm 2008 là 2428,8 nghìn 

tấn (Bảng 2.4). 

Từ năm 1995 đến năm 2008, sản lượng lúa ở 2 vùng đồng bằng sông Cửu 

Long và đồng bằng sông Hồng – 2 vựa thóc chính của đất nước đều tăng mạnh, 

nhưng ở đồng bằng sông Hồng do quy mô đất canh tác bình quân của một hộ rất 
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thấp nên sản lượng lúa tăng là nhờ thâm canh tăng năng suất (94% sản lượng tăng 

là do năng suất). 

Bảng 2.5: Sản lượng lúa qua các năm phân theo vùng 

Năm 

  Sản lượng (nghìn tấn) 
  Vùng 

Cả nước 

Đồng 
bằng 
sông 
Hồng 

Trung 
du 

miền 
núi 
phía 
Bắc 

Bắc 
Trung Bộ 
và duyên 
hải miền 

Trung 
Tây 

Nguyên 

Đông 
Nam 
Bộ 

Đồng 
bằng 
sông 
Cửu 
Long 

1995 24963,7 5207,1 1669,8 3890,2 429,5 935,4 12831,7 
1996 26192,0 5460,2 1768,5 3957,6 427,3 964,3 13818,8 
1997 27288,7 5783,9 1911,6 4467,9 485,6 1024,9 13850,0 
1998 28919,3 6131,8 1946,3 4286,5 436,6 1025,7 15318,6 
1999 31393,8 6543,4 2123,5 4777,7 512,4 1142,1 16294,7 
2000 32529,5 6762,6 2292,6 4972,8 586,8 1212,0 16702,7 
2001 32108,4 6605,3 2504,7 5144,5 646,2 1210,2 15997,5 
2002 34447,2 6951,7 2632,6 5335,6 606,6 1211,1 17709,6 
2003 34568,8 6701,5 2749,2 5572,1 748,1 1269,9 17528,0 
2004 36148,9 6926,1 2823,5 5773,0 781,4 1277,7 18567,2 
2005 35832,9 6398,4 2864,6 5342,5 717,3 1211,6 19298,5 
2006 35849,5 6725,2 2904,1 5951,1 880,4 1159,5 18229,2 
2007 35942,7 6500,7 2891,9 5764,3 866,3 1240,6 18678,9 
2008 38725,1 6776,0 2895,9 6125,9 938,4 1307,3 20681,6 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Trong khi đó, ở đồng bằng sông Cửu Long sản lượng lúa tăng chủ yếu do tăng 

vụ (64% sản lượng tăng là do tăng vụ và chỉ có 12% là do tăng diện tích canh tác 

lúa). Chỉ có một số năm sản lượng lúa có giảm đi so với năm trước đó, như năm 

2001, sản lượng ở đồng bằng sông Hồng giảm 157,3 nghìn tấn, đồng bằng sông 

Cửu Long giảm 705,2 nghìn tấn so với năm 2000. Năm 2005 sản lượng lúa ở 
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đồng bằng sông Hồng giảm 527,7 nghìn tấn so với năm 2004 – mức giảm cao 

nhất từ 1995 đến nay. 

Nhìn chung tại tất cả các vùng trong cả nước, sản lượng lúa ngày một tăng do 

một số nguyên nhân chính sau: 

Do sự nỗ lực của hàng chục triệu nông dân trong điều kiện đổi mới, người lao 

động làm chủ ruộng đất từ đó làm chủ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất tiêu 

thụ, được đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Đặc biệt trong cơ chế thị trường 

hiện nay, khi xuất khẩu gạo ngày càng tăng, gạo ngày càng được giá sẽ khuyến 

khích trực tiếp những người nông dân tích cực sản xuất nhằm tăng thu nhập cải 

thiện đời sống. 

Do những tiến bộ về khoa học công nghệ trong sinh học, thuỷ lợi, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật… đặc biệt trong lĩnh vực sinh học chẳng hạn như áp dụng 

các giống lúa mới vào sản xuất, làm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, đẩy 

mạnh thâm canh, tăng nhanh sản lượng. Cùng với hàng chục triệu người nông dân 

trên đồng ruộng còn phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các nhà khoa học đã 

trực tiếp làm nên thành quả của mặt trận nông nghiệp những năm qua.  

Tuy nhiên, dù đã có sự tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước, sản xuất lúa gạo 

ở nước ta vẫn còn biểu hiện những hạn chế khó tránh khỏi.  

Về  mặt kỹ thuật, dù đã áp dụng công nghệ mới nhưng nhìn chung vẫn còn lạc 

hậu, một số khâu vẫn còn phải sử dụng lao động thủ công trên đồng ruộng. Năng 

suất lao động, chất lượng sản phẩm tuy có cải thiện rõ nét nhưng vẫn còn thấp so 

với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta thường chú trọng đến việc 

tạo ra số lượng gạo lớn nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước và xuất 

khẩu song lại không quan tâm nhiều đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm để 

tạo sức cạnh tranh, nâng cao giá của mặt hàng gạo xuất khẩu trên thị trường quốc 

tế. 

Trong thời gian tới, sản xuất lúa gạo sẽ tập trung thực hiện ba mục tiêu: đảm 

bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, thoả mãn nhu cầu lương thực cho tiêu 
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dùng nội địa, đảm bảo đủ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tăng khối 

lượng xuất khẩu với hiệu quả cao. 

2.3.4 Thực trạng chế biến lúa gạo  

Theo báo cáo của Viện Công nghệ sau thu hoạch, tổn thất sau thu hoạch đối 

với lúa gạo của Việt Nam vào khoảng 12% – 16%; trong đó 3 khâu tổn thất nhất 

là phơi sấy, bảo quản và xay xát (chiếm tới 68% – 70% trong tổng số hao hụt). 

Đối  với lúa vụ hè thu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ này còn ở mức 

cao hơn, vì thu hoạch vào mùa mưa, các thiết bị phơi sấy còn thiếu, tình trạng lúa 

bị nảy mầm, bốc nóng, mốc còn khá phổ biến. 

Chế biến lúa được phân thành 2 loại: chế biến tiêu dùng nội địa và chế biến 

xuất khẩu. Chế biến tiêu dùng nội địa được thực hiện trên phạm vi cả nước với 

các trình độ công nghệ khác nhau: từ xay xát thủ công đến xay xát bằng máy với 

quy mô lớn, nhưng xay xát bằng máy với quy mô nhỏ là chủ yếu. Có tới 80% 

tổng sản lượng lúa của Việt Nam được xay xát bởi những máy nhỏ của tư nhân. 

Hầu hết các nhà máy nhỏ của tư nhân không được trang bị đồng bộ sân phơi, lò 

sấy, kho tàng. Hoạt động của các nhà máy loại này phục vụ cho nhu cầu trong 

nước, chất lượng gạo không đảm bảo. 

Theo ước tính của Viện công nghệ sau thu hoạch, tỷ lệ xay xát từ lúa ra gạo là 

khoảng 60%. Con số này đã tính đến thực tế là việc xay xát thóc gạo chủ yếu dựa 

vào các cơ sở chế biến xay xát quy mô nhỏ ở các địa phương. 

Chế biến xuất khẩu được thực hiện ở các vùng sản xuất lúa xuất khẩu, trước 

hết ở đồng bằng sông Cửu Long và một số cơ sở chế biến ở vùng đồng bằng sông 

Hồng và duyên hải miền Trung. Sản phẩm xuất khẩu lúa chủ yếu là gạo, các sản 

phẩm từ gạo cũng có nhưng số lượng không đáng kể (bún khô, bánh đa nem, 

rượu,…). Vì vậy, chế biến lúa gạo xuất khẩu chủ yếu là các hoạt động xay xát. 

Ngoài các nhà máy của tư nhân, các nhà máy của Nhà nước (các doanh nghiệp 

nhà nước) chủ yếu mua gạo xay của tư nhân về xát, đánh bóng để xuất khẩu. 

Trường hợp chưa đảm bảo độ ẩm có thêm hoạt động sấy sau đó đánh bóng. 
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Hệ thống chế biến lúa gạo xuất khẩu tuy được cải tạo nâng cấp, nhưng mức độ 

hoạt động thấp, chất lượng chế biến chưa cao. Tỷ lệ gạo sau chế biến chỉ đạt 60% 

đến 65%, trong đó tỷ lệ gạo nguyên hạt chỉ chiếm 42% - 48%, vừa gây lãng phí 

trong chế biến, vừa phải xuất với giá thấp. 

Khoảng 10% gạo xuất khẩu không rõ phẩm chất và khoảng dưới 1% là gạo 

xuất khẩu dưới dạng đã nấu. Phần lớn gạo xuất khẩu của Việt Nam được phân 

loại căn cứ theo tỷ lệ tấm, nên chất lượng của gạo chế biến ảnh hưởng rất lớn đến 

giá xuất khẩu và hiệu quả của chế biến. 

2.4 Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam  

2.4.1 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 

Do sản xuất tăng nhanh và ổn định, mức lương thực bình quân nói chung và 

lúa gạo nói riêng liên tiếp được cải thiện, Việt Nam không chỉ đáp ứng được nhu 

cầu tiêu dùng trong nước mà còn dư thừa lương thực để xuất khẩu, trở thành nước 

xuất khẩu gạo quan trọng của thế giới. Bên cạnh đó, các giải pháp và chính sách 

đổi mới nhằm khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, hoạt động thương mại 

quốc tế của ngành lúa gạo cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là việc xóa bỏ hạn ngạch 

và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu gạo, nhờ đó tăng 

nhanh sản lượng gạo xuất khẩu ở Việt Nam. 

Năm 1989, Việt Nam đã có mức tăng trưởng đầy ấn tượng về lượng gạo xuất 

khẩu. Năm đó chúng ta xuất khẩu được hơn 1,3 triệu tấn gạo, thu về 290 triệu 

USD với giá bình quân 204 USD/ tấn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới 

sau Thái Lan và Mỹ. Những năm tiếp theo lượng gạo xuất khẩu có xu hướng tăng 

ở mức ổn định và trở thành 1 trong 10 mặt hàng xuất khẩu thu về lượng ngoại tệ 

lớn cho đất nước. 
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Bảng 2.6: Sản lượng và trị giá gạo  xuất khẩu từ năm 1989 - 2009 

Năm  
Số lượng gạo xuất 

khẩu (tấn) Trị giá (USD) 
1989        1.372.567  310.284.661 
1990        1.478.206  275.389.765 
1991        1.016.843  229.857.409 
1992        1.960.378  405.131.566 
1993        1.619.094  335.651.407 
1994        1.932.268  420.861.371 
1995        2.020.412  538.838.044 
1996        3.047.899  868.417.404 
1997        3.681.957  891.342.219 
1998        3.792.674  1.005.484.135 
1999        4.560.897  1.008.964.135 
2000        3.393.800  615.820.670 
2001        3.531.919  544.112.862 
2002        3.247.014  608.115.408 
2003        3.922.157  693.526.155 
2004        4.062.399  859.175.834 
2005        5.205.287  1.279.274.095 
2006        4.687.118  1.194.628.968 
2007        4.526.465  1.338.131.651 
2008        4.679.051  2.663.436.738 
2009        6.052.495  2.464.347.895 
Tổng 
cộng      63.738.405  16.086.444.496 

Nguồn: Vụ Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương 
Xu hướng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng được chia làm 3 giai 

đoạn khá rõ. 

Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 1992, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng 

không đều qua các năm. Năm 1991, sản lượng xuất khẩu giảm 461.363 tấn so với 

năm 1990 do những biến động từ thị trường Liên Xô và Đông Âu sau khi chủ 

nghĩa xã hội tại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Sau 

năm này đến năm 1992, số lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 943.535 tấn. 
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Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1999, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng 

đều qua các năm. Tuy sản lượng năm 1993 giảm 341.284 tấn so với năm 1992 

nhưng đến năm 1995 thì sản lượng đã tăng 60.034 tấn, kim ngạch cũng tăng lên 

133.706.478 USD so với năm 1992. Năm 1999 lượng xuất khẩu tăng 768.223 tấn, 

kim ngạch đạt mức cao nhất trong giai đoạn 1989 – 2009. 

Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009 là giai đoạn xảy ra nhiều biến động về 

sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Từ năm 2000 đến năm 2004 sản lượng đều 

thấp hơn năm 1999, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh còn hơn một nửa cũng so 

với năm này. Đến năm 2005 sản lượng và kim ngạch xuất khẩu có bước tiến 

mạnh với mức tăng hơn một triệu tấn gạo. Năm 2006 đến năm 2008 tiếp tục 

chứng kiến sự suy giảm về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo so với năm 

2005 nhưng năm 2009 thì nước ta lại đạt kỷ lục lớn nhất từ trước tới nay với sản 

lượng 6.052.495 tấn gạo và kim ngạch xuất khẩu 2.464.347.895 USD. 

2.4.2 Chất lượng gạo 

Tuy trong những năm gần đây Việt Nam đạt vị trí cao về số lượng gạo xuất 

khẩu nhưng về chất lượng thì còn nhiều yếu kém. Chất lượng của gạo nói chung 

phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên và tác động của con người như đất đai, 

khí hậu, nước tưới, phân bón, giống lúa, chế biến, vận chuyển, bảo quản... mà 

quan trọng nhất là giống lúa, các phương pháp sản xuất và các khâu sau thu 

hoạch. 

 Về giống lúa 

Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo và áp dụng nhiều giống 

lúa mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu giỏi với tình 

hình thời tiết, thiên tai, sâu bệnh. Tuy nhiên, các giống lúa làm hàng xuất khẩu đòi 

hỏi những yêu cầu cao hơn các loại khác. Tại đồng bằng sông Cửu Long, khu vực 

chuyên sản xuất gạo xuất khẩu, có tới 70 giống lúa khác nhau nhưng số giống lúa 

có thể làm hàng xuất khẩu được thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình trạng này 

cũng xảy ra tại đồng bằng sông Hồng. Qua đó cho thấy, giống lúa kém chất lượng 
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là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của gạo xuất khẩu Việt 

Nam. So sánh với các quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới như Thái Lan, Ấn 

Độ thì thấy được rằng họ có những giống lúa có thể cho gạo có chất lượng cao 

hơn nhiều. Điển hình là Thái Lan, cường quốc hàng đầu về xuất khẩu gạo, với 

giống lúa Khaodaumali chất lượng cao, với sản lượng xuất một năm là 1,2 triệu 

tấn. Ấn Độ cũng rất tự hào với gạo Basmati, một loại gạo thơm đặc sản, đang 

cạnh tranh gay gắt với hàng của Thái Lan và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim 

ngạch xuất khẩu gạo của nước này.  

 Về phương pháp sản xuất và các khâu sau thu hoạch 

Đây là khâu đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng gạo xuất khẩu 

nhưng hiện nay ở nước ta khâu này vẫn còn xảy ra nhiều bất cập. Dù đã áp dụng 

các phương pháp mới vào trong sản xuất nhưng không toàn bộ nên rất dễ ảnh 

hưởng đến chất lượng khi thu hoạch. Sau khi gặt hái, hạt thóc phải được xay xát, 

chế biến, bảo quản tốt nhằm làm tăng giá trị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành 

công nghiệp xay xát chế biến lúa gạo ở nước ta còn nhỏ bé và thường áp dụng 

những công nghệ lạc hậu. Cụ thể, công việc ở một số khâu được tiến hành như 

sau: 

Phơi sấy: giai đoạn này phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống kho chứa và cách 

thức bảo quản, nhất là đối với một nước có khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam. Kỹ 

thuật phơi nói chung thường rất lạc hậu, nông dân thường làm theo cách thủ công. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp tới 90% lượng gạo xuất khẩu thì cũng 

phải trên 90% phơi thóc trên đường giao thông, bờ kênh rạch, ngay trên ruộng và 

phơi qua đêm. Cách phơi này rất bị động, lại gây tình trạng lẫn lộn, lẫn tạp và 

nhất là hạt thóc không khô đều từ ngoài vào trong nên khi xay xát tỷ lệ gạo gãy, 

gạo tấm cao làm giảm giá trị hạt gạo. Hiện nay trong nước đã có nhiều loại máy 

sấy có chất lượng tốt, song vì chi phí cao (cả đầu tư ban đầu cũng như năng lượng 

cho quá trình sấy), thời gian sử dụng lại ngắn, chỉ phù hợp với điều kiện sản xuất 

hàng hoá lớn nên chưa phát triển. 



 

 

41 
Bảo quản: thóc sau khi phơi khô phải được bảo quản nơi thoáng mát, trong 

những bao bì sạch, có khả năng hạn chế ẩm, mốc, sâu mọt. Nông dân thường bảo 

quản tại nhà. Ở đồng bằng sông Hồng, nông dân thường sử dụng các kho không 

có hệ thống thông hơi và các thiết bị bảo vệ chống côn trùng và chuột. Hơn nữa, 

khí hậu ở khu vực này rất khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình là 26 - 28 độ C và 

lên tới 36 - 37 độ C vào mùa hè; độ ẩm là 80%, có lúc tới 100% nên khó có thể 

bảo quản tốt lúa gạo xuất khẩu. Các doanh nghiệp thường có kho lớn hơn. Tuy 

nhiên, mạng lưới kho từ lâu năm, một số không phù hợp, chất lượng kho kém, 

thiếu phương tiện bốc dỡ và hầu hết vẫn dùng lao động thủ công.  

Xay xát, tái chế: công nghiệp xay xát đóng vai trò rất quan trọng đối với chất 

lượng gạo xuất khẩu. Hiện nay nước ta có hơn 300 cơ sở xay xát quy mô vừa và 

6.000 cơ sở quy mô nhỏ có thể xử lý 15 triệu tấn gạo mỗi năm. Phần lớn các cơ sở 

này sử dụng máy xát do các doanh nghiệp nhà nước cung cấp, một số khác thì 

nhập khẩu từ nước ngoài. Tỷ lệ thu hồi gạo ở các cơ sở xay xát tư nhân chỉ đạt 60 

– 62%, trong đó gạo nguyên chiếm 42 – 45%, tấm 18 – 20%. Như vậy, khâu xay 

xát ở khu vực này nghiễm nhiên làm mất đi trên dưới 10% giá trị do chất lượng 

gạo giảm. Chỉ các nhà máy thuộc Tổng công ty lương thực và công ty lương thực 

ở các tỉnh được trang bị máy tốt, các công đoạn được thực hiện hoàn chỉnh từ đầu 

đến cuối (loại bỏ tạp trước khi xay, bóc vỏ trấu, xát trắng, đánh bóng gạo, phân 

loại gạo, tách màu và đóng bao) nên đạt tỷ lệ thu hồi gạo tới 75 – 76% (gạo 

nguyên 52 – 55%).  

Nhìn chung công đoạn sau thu hoạch ở Việt Nam vẫn còn những yếu kém. Tại 

các khu vực như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và miền Trung 

thì tỷ lệ thất thoát của gạo là từ 13% đến 16%. Đây là một tỷ lệ cao so với trung 

bình của thế giới (10%). Do đó thực tiễn đòi hỏi chúng ta cần nâng cao hơn nữa 

các phương pháp xử lý gạo sau khi thu hoạch qua tất cả các công đoạn như trang 

bị, làm mới công nghệ, cung cấp các thiết bị hiện đại... Như vậy mới có thể giảm 

tỷ lệ thất thoát, tăng chất lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo xuất 
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khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Tỷ lệ tấm và các chỉ tiêu khác: chất lượng gạo trên thế giới được phân thành 5 

loại dựa trên 9 chỉ tiêu: tỉ lệ tấm, kích thước hạt, màu gạo, độ ẩm, mức độ đánh 

bóng, tỷ lệ Amilaza, tỷ lệ Prôtêin, nhiệt hoá, mùi thơm. Còn gạo của Việt Nam 

chủ yếu chỉ quan tâm đến 3 chỉ tiêu đầu với tỉ lệ tấm là căn cứ phân loại gạo phổ 

biến nhất. Đối với chỉ tiêu tỉ lệ tấm, nếu tấm đạt tỉ lệ dưới 10% được coi là chất 

lượng cao, 10 – 15% là chất lượng trung bình và trên 15% là chất lượng thấp. 

Năm 1989 là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo, chủ yếu là gạo cấp thấp 

còn gạo cấp trung bình và gạo cấp cao chiếm tỷ lệ ít. Đó là do những đầu tư về 

mặt kỹ thuật và chế biến của chúng ta có nhiều hạn chế dẫn đến tỷ lệ tấm là 35% 

trong gạo, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khối lượng xuất khẩu, gây ra những thiệt 

thòi lớn. Xuất khẩu ở thời kỳ này do kém về chất lượng nên sức cạnh tranh kém 

dẫn đến việc chúng ta phải bán cho các nước có truyền thống xuất khẩu gạo để 

chế biến lại và tái xuất, chịu chi phí trung gian cao. 

Bảng 2.7: Chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam  từ năm 1989 – 2001 

(% so với tổng số lượng xuất khẩu năm đó) 

       Tỷ lệ % tấm 
 
Năm 

Cấp cao  
(5 – 10%) 

Cấp trung bình 
(15%) 

Cấp thấp  
(25 – 30%) 

1989-1995 41,2 14,15 44,65 
1996 45,5 11,0 43,5 
1997 41,0 9,0 50,0 
1998 53,0 11,0 36,0 
1999 34,78 23,34 41,88 
2000 42,68 26,24 31,08 

2001(đến 31/8) 39,0 13,2 47,8 
Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam 

Qua nhiều năm, khi sản xuất được cải thiện, chất lượng gạo đã tiến bộ do có 

nhiều giống mới và công tác chế biến, bảo quản tốt, Việt Nam đã có nhiều loại 

gạo tốt đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường thế giới. 
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Xét về tỷ lệ tấm, chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng tỷ 

lệ gạo cấp cao và trung bình, đồng thời giảm tỷ lệ gạo cấp thấp. Tuy nhiên mức 

tăng không ổn định. Năm 1998, tỷ lệ gạo cấp cao là 53% tăng so với 41,2% trung 

bình 7 năm (1989-1995). Trong năm 1999, gạo 5 – 10% tấm lại giảm xuống còn 

34,78%, thấp nhất so với các năm trước. Tuy nhiên năm 2000 tình hình trở nên 

khả quan hơn khi gạo 10% tấm chiếm 42,68% tổng số lượng gạo xuất khẩu năm 

này. Tình hình này cũng không có nghĩa chất lượng gạo Việt Nam nói chung bị 

tụt lùi mà có thể là sự ứng xử hợp lý trong chiến thuật kinh doanh xuất khẩu của 

ta căn cứ vào nhu cầu giá cả và diễn biến thực tế của thị trường gạo thế giới. 

Trong điều kiện giá gạo tăng, nhiều nước nghèo chỉ có thể tiêu dùng những loại 

gạo có chất lượng thấp do sức mua hạn chế, đẩy giá gạo loại này tăng nhiều so với 

giá gạo chất lượng cao. Giảm tỷ lệ gạo tấm 5 – 10% có thể là một ứng xử linh 

hoạt trong việc hoạch định chính sách xuất khẩu của Việt Nam nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh, đặc biệt khi chúng ta mở rộng thị trường sang các nước châu 

Phi và châu Á - những nước có nhiều nhu cầu về gạo phẩm cấp thấp và trung 

bình.  

Bên cạnh đó, để phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường thế giới, Việt 

Nam vẫn chủ trương tăng tỷ trọng gạo chất lượng cao nhằm hướng ra thị trường 

châu Âu, Nhật và Bắc Mỹ. Mặc dù những năm gần đây gạo có chất lượng cao 

ngày càng chiếm tỷ trọng lớn - một tiến bộ nói chung của ngành sản xuất và xuất 

khẩu gạo - nhưng vẫn còn những nhược điểm khác như độ trắng không đồng đều, 

lẫn thóc và tạp chất, gạo vụ hè thu thường có độ ẩm cao, bạc bụng, vàng hạt, tỷ lệ 

gãy cao.... Khi đánh giá chất lượng gạo xuất khẩu của nước ta, ngoài tỷ lệ tấm 

cũng cần chú trọng đến các tiêu thức khác thì mới có thể có những kết quả phân 

tích chính xác về gạo xuất khẩu được. 

Kiểm tra: một vấn đề nữa cần quan tâm là việc kiểm tra chất lượng gạo Việt 

Nam trước khi xuất khẩu. Cơ quan quan trọng nhất của Việt Nam trong lĩnh vực 

kiểm tra chất lượng là Vinacontrol, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra tới 95% 
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lượng gạo xuất khẩu. Tiến trình kiểm tra chất lượng bao gồm các bước sau: 

- Kiểm tra chất lượng kho chứa gạo 

- Kiểm tra chất lượng đóng bao 

- Kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu 

Theo kết quả nhận định của Vinacontrol, trong xuất khẩu gạo tồn tại hai vấn 

đề chính: do chất lượng yếu kém của các kho gạo dẫn đến tăng tỷ lệ gạo ẩm mốc 

trong mùa mưa, các kho chứa phải di chuyển đến nơi khác gây khó khăn cho việc 

vận chuyển gạo xuất khẩu.Việc khắc phục những nhược điểm về chất lượng gạo 

là một vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng nỗ lực tìm ra 

mấu chốt và giải quyết hợp lý, nâng cao chất lượng gạo, từ đó tăng sản lượng và 

kim ngạch xuất khẩu. 

2.4.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam  

2.4.3.1 Tình hình chung 

Gạo là một mặt hàng thiết yếu, ít phụ thuộc vào thu nhập của các hộ gia đình. 

Do đó, khối lượng gạo tiêu thụ chỉ tăng ở một số nước đang phát triển hoặc kém 

phát triển do tăng dân số và mức tiêu dùng gạo trước đó còn thiếu. Nhìn chung, 

khối lượng tiêu dùng gạo đã ở mức bão hòa ở các nước phát triển. Hiện nay, mức 

tiêu thụ gạo tính theo đầu người trên thế giới là 58 kg/năm, tại các nước viễn 

Đông châu Á hiện nay ổn định ở mức 95 kg/người/năm, Trung Quốc là 94 

kg/người/năm, Ấn Độ 76 kg/người/năm, cận Đông châu Á là 20 kg, châu Phi 

nhiệt đới 17 kg, Mỹ Latinh 26 kg, Mỹ 19,7 kg, Thái Lan 10,6 kg. Qua đó có thể 

thấy gạo được tiêu dùng chủ yếu ở châu Á, chiếm khoảng 90% lượng gạo tiêu thụ 

trên toàn thế giới. 

Việt Nam đã và đang xây dựng và mở rộng được thị trường xuất khẩu gạo ổn 

định, với nhiều thị trường truyền thống và tiềm năng. Năm 1991, gạo Việt Nam 

mới xuất khẩu sang hơn 20 nước, bước sang năm 1993 – 1994 tăng lên trên 50 

nước và đến năm 2009 đã xuất khẩu đến 129 nước, bao gồm các nước châu Á với 

33 nước, châu Âu 37 nước, châu Phi 31 nước, châu Đại Dương 19 nước và châu 
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Mỹ 9 nước. Trong đó, Châu Á và châu Phi là 2 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất 

của Việt Nam. 

Hình 2.1: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2000 
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Nguồn: Vụ Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương 

Hình 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2009 
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Nguồn: Vụ Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương 

Năm 2000, Việt Nam xuất khẩu 3.393.800 tấn gạo sang 58 nước, trong đó thị 

trường châu Á chiếm 66% chủ yếu gồm các nước Indonesia, Philippines, 

Singapore và Malaysia, đứng thứ hai là thị trường châu Phi chiếm 23% chủ yếu là 

Senegal và Tây Phi. Thị trường châu Âu (phần lớn là Nga, Ba Lan) và châu Mỹ 
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(đứng đầu là Cuba) đều chiếm khoảng 5%. Cuối cùng là thị trường châu Đại 

Dương chiếm tỉ lệ gần 1% cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam (hình 2.1). 

Nguyên nhân mặt hàng gạo của Việt Nam chiếm tỉ lệ cao tại các nước đang phát 

triển và chậm phát triển tại châu Á và châu Phi là do gạo Việt Nam có chất lượng 

chưa cao và giá rẻ phù hợp với nhu cầu tại các nước này. 

Sau 10 năm đến năm 2009, thị trường gạo xuất khẩu của nước ta tiếp tục được 

mở rộng đến 129 nước với số lượng 6.052.495 tấn gạo. Tuy nhiên, chiếm tỉ trọng 

lớn vẫn là khu vực châu Á với 58% và châu Phi với 30% (hình 2.2). Nếu như năm 

2000, chỉ có 2 quốc gia tại châu Mỹ là Cuba và Hoa Kỳ nhập khẩu gạo từ Việt 

Nam thì đến năm 2009 đã tăng lên thành 9 nước, chiếm 8% cơ cấu thị trường xuất 

khẩu gạo của nước ta. Nhìn trên hình 1.2 có thể thấy lượng gạo xuất khẩu sang thị 

trường châu Âu chiếm 3%, giảm 2% so với năm 2000 nhưng thực tế về số lượng 

tuyệt đối thì đã tăng 46.023 tấn. Tương tự như vậy đối với châu Đại Dương, thị 

trường này vẫn chỉ chiếm 1% lượng gạo xuất khẩu nhưng sau 10 năm đã có 19 

quốc gia tại khu vực này nhập khẩu gạo của Việt Nam với sản lượng tăng 27.677 

tấn thay vì chỉ có 3 quốc gia là Australia, New Zealand và Papua New Guinea 

như năm 2000. 

Năm 2009, nước ta đã xuất khẩu được hơn 6 triệu tấn gạo, tăng 29,35% so với 

năm 2008. Như vậy, đây là lượng gạo xuất khẩu đạt mức cao nhất trong 20 năm 

trở lại đây. Một số thị trường xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta gồm có 

Philippines, Malaysia, Cuba hàng năm vẫn nhập khẩu gạo với số lượng lớn và ổn 

định. Ngoài ra còn các nước khác như Singapore, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Hà Lan nhập 

khẩu gạo nước ta chủ yếu để tái xuất. Hình 2.3 cho thấy 10 quốc gia nhập khẩu 

gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2009, tất cả các quốc gia này đều nằm trong khu 

vực châu Á và châu Phi.  
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Hình 2.3: 10  nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2009 
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Nguồn: Vụ Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương 

Trong những năm gần đây, Philippines vẫn luôn dẫn đầu là thị trường nhập 

khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Năm 2007, quốc gia này đã nhập 1.471.207,65 

tấn gạo từ nước ta, năm 2008 tiếp tục là  1.651.401,60 tấn và năm 2009 là  

1.612.500 tấn. Đứng thứ hai là Malaysia với 667.115 tấn gạo và tiếp theo lần lượt 

là các nước Singapore (567.665 tấn), Cuba (442.910 tấn), Irag (229.561 tấn) là 

những thị trường truyền thống của nước ta. Bên cạnh đó là các thị trường tiềm 

năng gồm Senegal (182.413 tấn), Đài Loan (156.230 tấn), Angola (125.302 tấn), 

Bờ Biển Ngà (116.628 tấn), Đông Timor (111.077 tấn). 

2.4.3.2 Các quốc gia và khu vực chủ yếu nhập khẩu gạo của Việt Nam  

 Philippines 

Một trong những chính sách ưu tiên của chính phủ nước này là phát triển nông 

nghiệp, tăng sản lượng gạo để giảm bớt nhập khẩu, giảm chi cho ngân sách, phấn 

đấu trong một vài năm tới sẽ có thể tự cung cấp đủ lương thực. Tuy nhiên do chi 

phí phân bón gia tăng, chi phí sản xuất cao nên mục tiêu về sản lượng gạo của 

nước này có thể sẽ không đạt được. Vì thế, Philippines vẫn tiếp tục không những 

là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới mà còn là bạn hàng nhập khẩu gạo lớn 
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nhất của Việt Nam những năm gần đây.  

Năm 2008, Philippines trở thành nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, với 

khối lượng kỷ lục 2,3 triệu tấn, trị giá 1,54 tỷ USD, chủ yếu mua của Việt Nam. 

Nước này đã rất tích cực mua gạo trong những tháng đầu năm, kể cả khi giá gạo 

thế giới đạt trên 1000 USD/tấn, để ngăn chặn xu hướng giá gạo trên thị trường nội 

địa tăng mạnh đẩy lạm phát tăng mạnh. Kỷ lục nhập khẩu gạo trước đây của 

Philippines là vào năm 1998, khi nước này phải nhập khẩu tới 2,12 triệu tấn gạo 

do hiện tượng El Nino kéo dài gây khô hạn trên toàn châu Á. Nước này phải nhập 

khẩu khoảng 10% nhu cầu gạo hàng năm. Hàng năm, gạo của Việt Nam chiếm 40 

– 60% lượng gạo nhập khẩu vào nước này. Năm 2006, quốc gia này đã nhập 

1.537.267,26 tấn gạo từ nước ta, năm 2007 là 1.471.207,65 tấn, năm 2008 là 

1.651.401,60 tấn. Đến năm 2009, thiên tai, động đất và bão lụt liên tục xảy ra tại 

Philippines, tàn phá mùa màng, khiến cho nhu cầu lương thực tăng cao buộc 

Chính phủ nước này phải tăng cường nhập khẩu gạo, trong đó có 1.612.500 tấn từ 

Việt Nam. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của FAO, nhập khẩu gạo chỉ là giải pháp ngắn hạn 

cho Philippines. Về lâu dài, chính phủ nước này cần cung cấp đủ tài chính cho các 

chương trình phát triển sản xuất ngũ cốc, tăng cường dự trữ lương thực, nếu 

không sẽ phải tiếp tục nhập khẩu gạo với khối lượng lớn, thậm chí có thể rơi vào 

khủng hoảng lương thực bất cứ lúc nào. 

 Malaysia 

Nhu cầu tiêu dùng gạo hàng năm của Malaysia khoảng 2,2 triệu tấn gạo trong 

đó khoảng 30% phải nhập khẩu. Quốc gia này chủ yếu nhập khẩu gạo từ Thái 

Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan. Thị trường Malaysia cũng 

đang có phản hồi rất tích cực về chất lượng gạo Việt Nam, từng bước rút ngắn 

chênh lệch về thị phần với gạo Thái Lan. Năm 2004, Malaysia nhập 437.093,30 

tấn gạo từ Việt Nam; năm 2005 nhập 442.763,33 tấn; năm 2006 là 511.280,45 

tấn; năm 2007 là 369.329,55 tấn; năm 2008 là 430.163,17 tấn và năm 2009 là 
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667.114,50 tấn. Quan hệ buôn bán gạo giữa 2 nước tương đối thuận lợi và tốt đẹp, 

Việt Nam được coi là nguồn cung cấp gạo ổn định cho Malaysia. 

 Singapore 

Singapore nhập khẩu gạo của Việt Nam với mục đích chính là để tái chế và tái 

xuất sang nước thứ 3. Còn gạo ăn hàng ngày của người Singapore chủ yếu là gạo 

Thái Lan vì gạo Thái thơm hơn và chất lượng cao hơn gạo Việt Nam. Năm 2006 

quốc gia này đã nhập 94.887,42 tấn gạo từ Việt Nam; năm 2007 nhập 79.064,45 

tấn; năm 2008 là 105,699.89 tấn và năm 2009 là 567.665,05 tấn. 

Nguyên nhân việc khối lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam năm 2008 tăng vọt 

là do giá gạo tăng buộc người Singapore phải suy tính đến việc thay đổi thói quen 

tiêu dùng, và bước đầu quan tâm đến dùng thử gạo Việt Nam cùng loại trong bữa 

ăn hàng ngày, nhưng có giá rẻ hơn. Singapore đã và đang nhập khẩu gạo của Việt 

Nam nhiều năm nhưng chỉ có một loại gạo thơm duy nhất của Việt Nam là 

“premium fragrant jasmine” được bán tại các siêu thị của tập đoàn bán lẻ lớn nhất 

Singapore - FairPrice với giá lên đến 8,90 đô la Singapore/bao 5 kg. Đó là do 

những người phụ trách mua hàng của tập đoàn đã ăn thử gạo Việt Nam và phát 

hiện ra là gạo Việt Nam ăn ngon và giá cả rất hợp lý vì vậy họ đã quyết định nhập 

khẩu gạo Việt Nam. Loại gạo này hiện đang bán rất chạy trên thị trường 

Singapore với giá rẻ hơn tới 20% loại tương tự nhập từ Thái Lan. Thêm vào đó, 

gạo Việt Nam có thể vừa nấu thành cơm ăn vừa dùng để chế biến các loại mì, 

bún; trong khi gạo Myanmar mặc dù rẻ hơn đến gần 200 USD/tấn so với gạo Thái 

Lan nhưng chỉ có thể dùng để chế biến mì, bún. 

 Indonesia 

Những năm gần đây, Indonesia nhập khẩu gạo chủ yếu từ Thái Lan, Việt 

Nam, Hoa Kỳ, Myanmar và Đài Loan. Chính phủ Indonesia phần lớn nhập khẩu 

gạo 25% tấm, còn các công ty tư nhân thường nhập khẩu gạo chất lượng cao để 

bán tại các siêu thị và thành phố lớn. Hàng năm Việt Nam xuất khẩu gạo sang 

Indonesia với số lượng lớn nhưng không ổn định. Năm 2005 nước này nhập 
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77.373 tấn gạo từ Việt Nam; năm 2006 lượng gạo nhập khẩu tăng lên thành 

332.056,62 tấn; năm 2007 lượng gạo nhập khẩu tiếp tục tăng vọt với con số 

1.141.942,95 tấn chiếm 25,23% tổng lượng xuất khẩu của nước ta; tuy nhiên đến 

năm 2008 thì giảm xuống còn 91.805 tấn (chiếm 1,96%) và năm 2009 là 

38.472,65 tấn (chiếm 0,64%). Đó là do chính phủ Indonesia đang theo đuổi chính 

sách tự túc lương thực và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đầu vào cho nông dân 

để khuyến khích sản xuất trong nước. Nhờ những biện pháp này mà 2 năm trở lại 

đây, Indonesia đã có thể tự đáp ứng được nhu cầu gạo tại thị trường trong nước, 

do mở rộng sản xuất và lượng dự trữ trong nước cao. 

 Cuba 

Nhu cầu tiêu dùng gạo của nước này tương đối lớn, ngoài nhập khẩu của Việt 

Nam, Cuba còn nhập khẩu của Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ. Hàng năm nước ta 

xuất khẩu khoảng 120-150 ngàn tấn trong chương trình ưu đãi thỏa thuận giữa 2 

chính phủ (trả chậm) và khoảng trên dưới 100 ngàn tấn trong quan hệ thương mại 

bình thường. Đây là thị trường truyền thống của Việt Nam tuy nhiên khả năng 

thanh toán bị hạn chế. 

 Châu Âu 

Các nước châu Âu có xu thế tiêu dùng gạo chất lượng cao, gạo của nước ta 

chưa hoặc đáp ứng rất ít được thị hiếu tiêu dùng của thị trường này. Thương mại 

về gạo của Việt Nam với châu Âu chủ yếu là để tái xuất sang nước thứ 3, trừ một 

số ít gạo đặc sản xuất khẩu sang Pháp, Đức.  

 Châu Phi 

Châu Phi có diện tích 30 triệu km2 với dân số gần 1 tỷ người, gồm 54 quốc 

gia, tất cả đều là những nước đang phát triển. Gạo là một trong 4 loại lương thực 

lớn nhất ở châu Phi cùng với kê, ngô và lúa miến. Do đó nhu cầu tiêu thụ gạo ở 

châu Phi là rất lớn, vì vậy châu Phi là thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu gạo 

Việt Nam. Nhìn chung, yêu cầu về chất lượng, mẫu mã sản phẩm của thị trường 

châu Phi không đòi hỏi khắt khe như các thị trường khác, yêu cầu về gạo nhập 
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khẩu của châu Phi phù hợp với giống gạo xuất khẩu mà Việt Nam đang canh tác. 

Người tiêu dùng châu Phi đánh giá cao giá cả cạnh tranh của gạo Việt Nam so với 

gạo Thái Lan và Ấn Độ đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với các nhà xuất 

khẩu Việt Nam. 

Tình hình phát triển kinh tế tại một số nước thuộc khu vực châu Phi tương đối 

thuận lợi. Trước tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, hầu hết nền kinh tế 

trên thế giới được dự báo là giảm tăng trưởng trong năm 2009 so với năm 2008 

nhưng tại khu vực châu Phi, tốc độ tăng trưởng GDP 2009 của một số nước tăng 

so với năm 2008 như: Senegal có tốc độ tăng trưởng GDP 2009 đạt 5,8%, cao hơn 

mức 4,3% của năm 2008; tốc độ tăng trưởng GDP của Kenya năm 2009 đạt  

6,4%, cao hơn mức 3,3% của năm 2008…. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu năm 

2008 tại một số nước trong khu vực Châu Phi cũng đạt cao như: Senegal 

(6406%); Syria (29338%); Kenya (2140%); Bờ Biển Ngà (65,9%)…. 

Hình 2.4: Sản lượng gạo xuất khẩu sang châu Phi (tấn) và tỷ lệ phần trăm 

trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ năm 2000 đến 2009 
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Nguồn: Vụ Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương 
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Qua hình 2.4 có thể thấy sản lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị 

trường châu Phi có xu hướng tăng lên nhưng không ổn định qua các năm. Năm 

2002 châu Phi nhập từ Việt Nam 285.504,32 tấn gạo, chiếm 8,79% tổng lượng 

gạo xuất khẩu của nước ta. Năm 2005 sản lượng nhập khẩu tiếp tục tăng lên thành 

1.718.860,59 tấn, chiếm 33,2%. Năm 2006, 2007, 2008 sản lượng có giảm đi 

đáng kể nhưng đến năm 2009 thì sản lượng đã tăng tới mức kỷ lục với 

1.794.187,50 tấn, chiếm 29,64%. Vì thế, có thể nói châu Phi là thị trường có tiềm 

năng lớn trong hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam, điển hình là một số quốc 

gia như Angola, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi và Kenya. 

2.4.4 Giá xuất khẩu gạo  

Khi tham gia vào thị trường gạo thế giới, Việt Nam phải căn cứ vào giá gạo 

quốc tế làm cơ sở để định giá gạo xuất khẩu của mình. Thực tế trên thị trường gạo 

thế giới từ những năm 60 trở lại đây, người ta thường dựa vào giá xuất khẩu gạo 

của Thái Lan làm giá quốc tế mặt hàng gạo vì Thái Lan là nước xuất khẩu gạo 

đứng đầu thế giới. Mọi biến động cung cầu và giá cả thị trường gạo thế giới đều 

chịu sự chi phối sâu sắc và số liệu và giá cả xuất khẩu gạo của nước này. 

Những năm đầu xuất khẩu gạo, chất lượng gạo của Việt Nam còn thấp hơn rõ 

nét so với chất lượng gạo của các cường quốc về xuất khẩu gạo như Thái Lan, 

Hoa Kỳ và đó là lý do cơ bản nhất quyết định giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 

thường thấp hơn giá gạo quốc tế. Ngoài chất lượng, mức chênh lệch giữa giá gạo 

quốc tế và giá gạo xuất khẩu của Việt Nam còn do những nguyên nhân khác như 

Việt Nam chưa có hệ thống bạn hàng tin cậy từ nhiều năm; khả năng hạn chế của 

các doanh nghiệp về marketing, trong việc tiếp cận thông tin, nắm bắt thị trường 

cũng như trong khâu giao dịch, đàm phán và kí kết hợp đồng; cơ sở hạ tầng, vận 

tải, bốc dỡ hàng, chi phí tại cảng còn nhiều yếu kém, bất cập. 
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Hình 2.5: So sánh giá FOB gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam 
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Nguồn: International Rice Research Institute. 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=en&tl=vi&u=http://beta.irri.org/solutions/images/st

ories/wrs/wrs_aug24_2009_table21_worldprice.xls&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&anno=2&usg=ALkJr

hi1Xrod08rZYSMTnzg8fHpge5wcUQ 
Có thể thấy rõ mức chênh lệch giá gạo 5% tấm giữa Việt Nam và Thái Lan ở 

hình 2.5. Năm 2002 và 2003 giá xuất khẩu gạo Thái Lan (giá xuất khẩu gạo của 

thế giới) tụt dốc với mức 192 USD/tấn và 193 USD/tấn. Giá gạo Việt Nam cũng 

bị ảnh hưởng và thấp hơn giá gạo Thái Lan khoảng 15 USD/tấn. Bắt đầu từ năm 

2004 trở đi, giá gạo thế giới liên tục tăng tuy nhiên mức chênh lệch vẫn duy trì ở 

mức từ 15-40 USD/tấn. Đặc biệt trong 7 tháng đầu năm 2009, giá gạo 5% tấm của 

Việt Nam thấp hơn Thái Lan 142 USD/tấn.  

Tuy nhiên trong những năm gần đây, Việt nam đã có sự trưởng thành rõ rệt 

trong việc sản xuất, chế biến và nâng cao chất lượng gạo. Nhiều chuyên gia thậm 

chí còn đánh giá chất lượng gạo Việt Nam hiện nay không thua gạo Thái Lan 

nhưng giá xuất khẩu vẫn thấp là do việc điều tiết, tiếp cận thị trường còn nhiều 

hạn chế…. Việt Nam thường xuất khẩu gạo theo điều kiện FOB là chính. Chúng 

ta ít có các kênh trực tiếp xuất khẩu gạo đến tận tay khách hàng mà phần lớn phải 

tái xuất khẩu qua một số nước như Singapore, Đài Loan vì không tìm được thị 
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trường. Tính chất mùa vụ của sản xuất cũng ảnh hưởng tới xuất khẩu vì mang đặc 

điểm từng chuyến, từng đợt nên khó có thể thoả mãn được nhu cầu của khách 

hàng một cách thường xuyên, ổn định. Thời gian 20 năm xuất khẩu gạo là một 

quá trình tương đối dài nhưng so với các nước có truyền thống thì trong lĩnh vực 

này, Việt Nam vẫn còn là một nước non trẻ. Các kênh thông tin không đủ hiện đại 

để cung cấp cho các doanh nghiệp đầy đủ và cập nhật tình hình lương thực trên 

thế giới nên dễ dẫn đến hiệu quả kém trong việc nắm bắt và ra quyết định xuất 

khẩu; chỉ 25% nông dân tiếp cận được thông tin thị trường và 90% sản phẩm 

nông nghiệp được bán ở dạng thô. Điều này làm giảm chất lượng cạnh tranh của 

hạt gạo Việt Nam ở thị trường quốc tế, dẫn đến tình trạng nước ta thường bị thua 

thiệt và chèn ép về mặt giá cả khiến cho giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thường 

thấp hơn giá của các nước đối thủ cạnh tranh. 

 Trước tình hình nhiều nơi trên thế giới hiện nay vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dư 

âm của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008 và nhiều thiên tai, bão lụt, 

động đất xảy ra trong năm 2009 thì giá xuất khẩu gạo thấp lại mang đến lợi thế 

cho Việt Nam bởi nhu cầu về gạo, lương thực là rất lớn. Nhiều khách hàng ở châu 

Phi, Trung Quốc tìm mua gạo Việt Nam do có giá mềm hơn các nước khác. Nhu 

cầu gạo thế giới ngày một tăng, nhưng các nước nhập khẩu dù thiếu lương thực 

vẫn lấy rào cản về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm làm rào cản 

gia nhập thị trường của gạo Việt Nam. Do vậy cần chú trọng khâu sản xuất an 

toàn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao chất lượng gạo, tạo lợi 

thế nhằm rút ngắn khoảng chênh lệch giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và quốc tế. 

2.4.5 Các kênh phân phối gạo 

Giữa người sản xuất và người tiêu thụ gạo có một hệ thống trung gian tham 

gia vào hoạt động phân phối bao gồm những người thu gom, bán buôn, bán lẻ... 

có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động phân phối gạo đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 

Các kênh phân phối gạo của Việt Nam còn nhiều bất lợi trong hoạt động xuất 

khẩu gạo, phần lớn những hợp đồng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đều 
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phải thực hiện qua trung gian nước ngoài. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách mở 

cửa ra thị trường thế giới của nước ta đã tạo ra các hợp đồng sản xuất giữa nông 

dân với doanh nghiệp thu mua và chế biến gạo. Loại hợp đồng này rất phổ biến ở 

các nước xuất khẩu gạo lớn trong khu vực hiện nay như Thái Lan và đã có mặt tại 

Việt Nam; bảo đảm cho sản xuất được duy trì với các điều kiện đã được thoả 

thuận trước, giảm được những rủi ro trong ngắn hạn. Tuy nhiên, loại hợp đồng 

này bắt buộc nông dân phải phụ thuộc nhiều vào người mua sản phẩm. Nhìn 

chung, kênh phân phối gạo của Việt Nam dựa theo sơ đồ sau: 

Hình 2.6: Sơ đồ kênh phân phối gạo tại Việt Nam 

   

 

  

 

   

  

   

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Như sơ đồ trên đã chỉ rõ, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam được chia 

làm hai khâu. Ở khâu mua, chủ yếu gạo được chuyển từ người sản xuất, qua một 

số trung gian tới người xuất khẩu. Các khâu trung gian đóng vai trò rất quan trọng 

ở Việt Nam nên hình thức phân phối trực tiếp chỉ mới hình thành nhưng xu hướng 

sẽ phát triển trong tương lai. 

Trong khâu xuất khẩu, nhà xuất khẩu nước ta phần lớn phải dựa vào trung 

gian nước ngoài mới đưa được gạo đến với khách hàng quốc tế. Các hợp đồng 
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trực tiếp ít được ký kết và đưa vào thực hiện. 

 - Kênh 1: Người sản xuất – Khách hàng (người tiêu dùng cuối cùng). Kênh 

này không có đối với xuất khẩu gạo ở Việt Nam vì kênh này không qua một trung 

gian nào, kể cả người xuất khẩu. 

- Kênh 2: Người sản xuất – Nhà xuất khẩu – Nhà nhập khẩu nước ngoài – 

Khách hàng. Kênh này có hai trung gian là nhà xuất khẩu trong nước và nhà nhập 

khẩu nước ngoài. 

Nhà xuất khẩu ở kênh này thường là các công ty lớn như Tổng công ty lương 

thực miền Bắc hoặc Tổng công ty lương thực miền Nam. Các công ty này có các 

chi nhánh tại các nơi sản xuất lúa. Khi vào mùa thu hoạch, công ty cử người 

xuống tận ruộng để mua lúa của nông dân, sau đó tiến hành vận chuyển về các cơ 

sở chế biến gạo xuất khẩu của công ty. Sau khi chế biến xong, công ty sẽ xuất 

khẩu gạo ra nước ngoài theo hợp đồng đã ký với đối tác.  

- Kênh 3: Người sản xuất – Người thu mua – Nhà xuất khẩu – Nhà nhập khẩu 

nước ngoài – Khách hàng. 

Người nông dân sau khi cất trữ một lượng gạo nhất định nhằm đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng hàng ngày thì phần còn lại bán cho người thu mua. Người thu mua 

gom lúa từ người nông dân, với khối lượng cao điểm là sau các vụ mùa, sau đó 

bán cho nhà xuất khẩu. Nhà xuất khẩu có những nhà máy chế biến gạo xuất khẩu 

với công nghệ tiên tiến, cho phép chế biến gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Người thu mua cũng có thể xay xát thóc thành gạo rồi bán cho nhà bán lẻ cố 

định để phân phối gạo đến người tiêu dùng trong nước. Nhà bán lẻ cố định có thể 

là các cửa hàng bán gạo tại nông thôn, thành thị hoặc các công ty buôn bán gạo. 

- Kênh 4: Người sản xuất – Người thu mua – Người bán buôn – Nhà xuất 

khẩu – Nhà nhập khẩu nước ngoài – Khách hàng. 

Trong kênh này, người thu mua gom lúa lại rồi bán cho người bán buôn. 

Người bán buôn (thường được gọi là “thương lái”) và các công ty kinh doanh 

lương thực (như công ty chế biến lương thực Toàn Thắng – Cần Thơ, kho lương 
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thực Cái Răng – Cần Thơ). Họ thu mua lúa để sản xuất chế biến gạo theo các hợp 

đồng của người kinh doanh lúa gạo khác.  

Nhà xuất khẩu thu mua gạo qua các chi nhánh địa phương hoặc qua mạng lưới 

thương lái. Điển hình là công ty lương thực Sông Hậu, công ty lương thực thực 

phẩm An Giang, công ty lương thực Bạc Liêu, công ty lương thực Long An,…. 

Gạo sau khi thu mua được vận chuyển về các nhà máy chế biến của công ty, rồi 

sau đó được xuất khẩu theo hợp đồng công ty đã ký với đối tác.  

Nhà nhập khẩu nước ngoài thường là các công ty nhập khẩu gạo hoặc các tập 

đoàn bán lẻ của nước ngoài (chẳng hạn như tập đoàn bán lẻ Fairprice của 

Singapore). Những nhà nhập khẩu này đảm trách nhiệm vụ bán gạo đến khách 

hàng, hay người tiêu dùng cuối cùng tại nước họ hay nước khác. 

Qua việc chia các kênh như trên, chúng thấy rằng ở Việt Nam, phổ biến nhất 

vẫn là kênh 4. Để tiến hành xuất khẩu gạo, cần qua tất cả các khâu trung gian mới 

đến tay được người tiêu dùng… Ưu điểm của hình thức phân phối này là người 

sản xuất tách được khỏi hoạt động phân phối nên có thể đầu tư nguồn lực vào quá 

trình sản xuất gạo, nếu kết hợp nhịp nhàng sẽ tạo ra khả năng linh hoạt cho thị 

trường do chuyên môn hoá cao. Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, 

việc phải dùng đến quá nhiều trung gian sẽ phát sinh các vấn đề như giá cả tăng, 

người sản xuất không có mối quan hệ với khách hàng nên không biết được nhu 

cầu và mong muốn của họ. Hơn nữa, người sản xuất bị phụ thuộc quá nhiều vào 

trung gian dễ dẫn đến tình trạng bị ép giá... 

2.4.6 Khả năng đấu thầu của mặt hàng gạo Việt Nam  

Có thể nói Việt Nam là một trong các nước trồng lúa có sức cạnh tranh và có 

hiệu quả trên thị trường thế giới. Trước đây, Việt Nam tuy có năng suất lúa gạo 

cao so với thế giới nhưng chất lượng gạo thì lại thấp hơn hẳn so với Mỹ và Thái 

Lan. Ðiều này được phản ánh ở giá gạo thấp hơn. Tuy nhiên những năm gần đây, 

khoảng cách với giá gạo Thái Lan được thu hẹp lại cho thấy những tiến bộ về mặt 

chất lượng của gạo Việt Nam. Điều này cũng thể hiện ở khả năng trúng thầu các 
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hợp đồng ngoại của gạo Việt Nam. 

Năm 2007, Việt Nam trúng thầu xuất khẩu tổng cộng 60.050 tấn gạo sang 

Nhật Bản. Trong đó có 2 lần liên tiếp Việt Nam trúng thầu 14.000 tấn gạo (tổng 

cộng là 28.000 tấn) với giá trúng thầu cao. Giá gạo trung bình của đợt thầu này là 

63.433 Yên/ tấn (tương đương với 528,6 USD/ tấn). Sau đó, Việt Nam tiếp tục 

trúng gói thầu xuất khẩu 17.050 tấn gạo với giá trung bình 52.884 Yên/ tấn (tương 

đương với 459,16 USD/ tấn) và gói thầu 21.000 tấn gạo tẻ hạt dài vào thị trường 

Nhật Bản. Theo các chuyên gia nhận định, chất lượng gạo của Việt Nam ngày 

càng được nâng cao đồng thời có giá cả phù hợp với những yêu cầu và quy định 

khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm của 1 thị trường khó tính như Nhật Bản. 

Việt Nam là 1 trong 3 nước (cùng với Hoa Kỳ và Thái Lan) đã trúng thầu cung 

cấp gạo sang thị trường Nhật Bản năm 2007. 

Cũng trong năm 2007, trong tổng số 200.000 tấn gạo 5% tấm được gọi thầu 

tại Irag, Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 50.000 tấn gạo cho thị trường này với 

giá cao. 

Tháng 11 năm 2009, Việt Nam trúng gói thầu cung cấp 150.000 tấn gạo sang 

Philippines với giá 480 USD/ tấn, giao hàng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2010. 

Đến tháng 12, Việt Nam tiếp tục trúng 3 gói thầu lần lượt là 300.000 tấn, 600.000 

tấn và 586.554 tấn gạo với giá 650 USD/ tấn, 665 USD/ tấn và 664,9 USD/ tấn 

sang thị trường nước này. Như vậy, trong tháng 12 năm 2009 Việt Nam đã 3 lần 

trúng thầu xuất khẩu gạo cho Philippines với tổng sản lượng hơn 1 triệu tấn, thời 

gian giao hàng từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2010. 

Trong phiên dự thầu ngày 28 tháng 2 năm 2010, Việt Nam đã trúng thầu cung 

cấp 90.000 tấn gạo cao cấp (5% tấm) vào thị trường Iraq. Từ nay đến tháng 

5/2010, Việt Nam sẽ xuất khẩu vào thị trường Iraq 150.000 tấn gạo cao cấp, góp 

phần quan trọng cho việc tiêu thụ lúa hàng hóa vụ Đông Xuân năm nay với giá cả 

có lợi nhất cho nông dân. 
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2.4.7 Thương hiệu mặt hàng gạo của Việt Nam  

Khác với các sản phẩm thông thường, thương hiệu gạo được xây dựng là một 

dự án mang tính quy mô và chuyên nghiệp cao. Thương hiệu gạo được xây dựng 

sẽ có tác động đến cả một vùng trồng lúa và ảnh hưởng không nhỏ đến người 

nông dân ở đây. Điều đó đòi hỏi hạt gạo khi mang thương hiệu phải thể hiện được 

hình ảnh gần gũi, sự thiện cảm và nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nông 

dân nơi đây.  

Chất lượng là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại 

của một thương hiệu. Ngày nay khi mức sống của người dân tăng lên thì yếu tố 

chất lượng ngày càng được chú trọng. Để nâng cao chất lượng hạt gạo cho tiêu 

dùng trong nước cũng như cho xuất khẩu, cần đào tạo tay nghề nông dân, cải tiến 

công nghệ giống. 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có được một số thương hiệu gạo xây dựng 

thành công như: 

Tám xoan Hải Hậu: lúa Tám và gạo Tám xoan từ lâu đã nổi tiếng cả nước. 

Mục đích xây dựng thương hiệu này là khôi phục, bảo tồn sản xuất lúa Tám xoan 

truyền thống trên cơ sở xây dựng sản phẩm có tên gọi xuất xứ. Ngoài ra còn góp 

phần hình thành một hình thức tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp: tổ chức 

nông dân sản xuất, kinh doanh gạo Tám xoan. 

Gạo Sohafarm (Nông trường Sông Hậu, Cần Thơ): đây là sản phẩm chủ lực 

của nông trường Sông Hậu. Việc xây dựng thương hiệu gạo Sohafarm có mục tiêu 

là giúp sản phẩm có khả năng ổn định chất lượng và cung ứng sản phẩm rộng lớn 

không chỉ cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu.  

Tuy nhiên dù là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới nhưng hầu hết sản 

phẩm gạo của chúng ta không mang thương hiệu Việt Nam do chúng ta phải xuất 

khẩu thông qua các trung gian thương mại và các nhà phân phối tại thị trường 

nước ngoài. Điều đó làm cho giá xuất khẩu gạo thấp hơn nhiều so với giá bán 

chính thức tại thị trường nước ngoài, hơn nữa người tiêu dùng lại không hề biết 
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chúng có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam. Do vậy, doanh nghiệp xuất khẩu gạo 

Việt Nam cần phải chủ động hội nhập thông qua việc tự khẳng định mình và 

thương hiệu của mình bằng một chiến lược xây dựng thương hiệu hợp lý trên thị 

trường trong nước và quốc tế. 

2.4.8 Hiệu quả xuất khẩu gạo 

Căn cứ vào thu nhập và lợi ích do hoạt động xuất khẩu gạo mang lại, hiệu quả 

xuất khẩu gạo tại Việt Nam được đánh giá qua nhiều chỉ tiêu. Các chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả xuất khẩu gạo gồm: 

 Tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu  

Chỉ tiêu này cho biết mỗi đồng vốn bỏ ra thu về được bao nhiêu lợi nhuận, 

được tính theo công thức: 

TSLNXK = 
TCP
LN  

TSLNXK là tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu gạo. 

LN là lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo. 

TCP là tổng chi phí bỏ ra để xuất khẩu gạo. 

 Tỷ suất doanh lợi xuất khẩu 

Chỉ tiêu này cho biết mỗi đồng doanh thu đem lại bao nhiêu lợi nhuận, được 

tính theo công thức: 

TSDLXK = 
DT
LN  

TSDLXK là tỷ suất doanh lợi xuất khẩu gạo. 

LN là lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo. 

DT là doanh thu từ hoạt động xuất khẩu gạo. 

Từ hai công thức trên có thể tính ra tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu và tỷ suất 

doanh lợi xuất khẩu cho từng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam vào tháng 11 năm 

2005 như bảng 2.8. 
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Bảng 2.8: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 

11/2005 (đơn vị: triệu đồng/ tấn) 

  

 

Chỉ tiêu 5% tấm 10% tấm 20% tấm 35% tấm 

Giá thành thu mua (1 tấn) 4,004 3,764 3,567 3,117 

Chi phí XK 0,144 0,144 0,144 0,144 

Lãi vay ngân hàng 0,027 0,027 0,025 0,022 

Tổng chi phí (1 tấn) 4,175 3,932 3,736 3,283 

Doanh thu XK (1 tấn) 4,442 4,203 3,950 3,760 

Lợi nhuận  0,267 0,271 0,214 0,447 

TSLNXK 0,064 0,069 0,057 0,136 

TSDLXK 0,060 0,064 0,054 0,119 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Lương Xuân Quý và Lê Đình 

Thắng: Giá trị gia tăng hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (thực trạng và 

giải pháp nâng cao). NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2006. 

Từ bảng trên có thể thấy loại gạo 35% tấm thu về tỷ suất lợi nhuận cao nhất, 

khi xuất khẩu 1 tấn gạo phải bỏ ra 1 triệu đồng vốn và thu về 0,136 triệu đồng lợi 

nhuận. Tiếp sau là loại gạo 10% tấm với số lợi nhuận là 0,069 triệu đồng trên 1 

triệu đồng vốn. Tương tự như vậy, loại gạo 35% tấm cũng mang lại tỷ suất doanh 

lợi cao nhất với 0,119 triệu đồng lợi nhuận trên 1 triệu đồng doanh thu. 

 Mức tăng thu nhập ngoại tệ (thường tính trong 1 năm). 

Đây là chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp của hoạt động xuất khẩu gạo có được do 

tăng giá gạo xuất khẩu. Chỉ tiêu này được tính như sau:                

T = S x ( 1G  - 0G ) 

Với T là mức tăng thu nhập ngoại tệ của hoạt động xuất khẩu gạo. 

       S là sản lượng gạo xuất khẩu trong năm. 

Loại gạo 
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      1G  là đơn giá gạo xuất khẩu bình quân năm báo cáo. 

      0G  là đơn giá gạo xuất khẩu bình quân năm trước. 

Từ công thức trên tính ra mức tăng thu nhập ngoại tệ của hoạt động xuất khẩu 

gạo qua các năm như bảng 2.9. 

Bảng 2.9: Chỉ tiêu mức tăng thu nhập ngoại tệ xuất khẩu gạo giai đoạn  từ 

năm 2000 đến 2009 

Năm 
Sản lượng gạo 

XK (tấn) Trị giá (USD) 
Giá 

XKBQ/tấn 
Mức tăng thu 
nhập (USD) 

2000 3.393.800 615.820.670 181,5  - 

2001 3.531.919 544.112.862 154,1 -96.770.138 

2002 3.247.014 608.115.408 187,3 107.893.834 

2003 3.922.157 693.526.155 176,8 -41.033.075 

2004 4.062.399 859.175.834 211,5 140.851.718 

2005 5.205.287 1.279.274.095 245,8 178.383.513 

2006 4.687.118 1.194.628.968 254,9 42.702.352 

2007 4.526.465 1.338.131.651 295,6 184.449.108 

2008 4.679.051 2.663.436.738 569,2 1.280.197.005 

2009 6.052.495 2.464.347.895 407,2 -980.888.658 
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Vụ Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công 

Thương 

Qua bảng trên có thể thấy mức tăng thu nhập ngoại tệ của hoạt động xuất khẩu 

gạo qua các năm tăng giảm không ổn định do biến động giá gạo trên thị trường 

thế giới. Năm 2001, 2003 và 2009 do giá xuất khẩu gạo giảm nên mức tăng ngoại 

tệ có giảm so với năm trước đó. Vào năm 2008 giá gạo tăng cao khiến cho thu 

nhập ngoại tệ tăng trên 1,2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. 

Thời gian qua hoạt động xuất khẩu gạo đã có những đóng góp rất quan trọng 

vào công cuộc chung của nền kinh tế và góp phần đẩy nhanh tiến trình hòa nhập 
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của Việt Nam với thị trường thế giới bằng hình ảnh một nước xuất khẩu gạo đứng 

thứ 2 thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng đã tạo ra động lực mới có sức 

kích thích mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất lúa gạo tăng nhanh chóng, góp phần nâng 

cao tầm quan trọng của ngành lương thực, đảm bảo tốt yêu cầu của vấn đề an ninh 

lương thực quốc gia, tạo việc làm ổn định cho lao động trong khu vực nông 

nghiệp và mạng lưới lưu thông phân phối gạo trong và ngoài nước, cung cấp 

nguyên liệu dồi dào cho các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.  

Mặc dù đã đạt được một số thành quả nhưng xét về hiệu quả kinh doanh của 

các đơn vị xuất khẩu gạo trực tiếp thì đa số vẫn còn kém hiệu quả do nhiều 

nguyên nhân như: trình độ quản lý của doanh nghiệp còn yếu, giá cả thị trường 

trong nước và quốc tế biến động không thuận lợi,… 

2.5 Thực trạng thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam  

2.5.1 Hỗ trợ về vốn nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo 

Vốn là một trong những yếu tố quan trọng trong sản xuất và xuất khẩu gạo bởi 

tất cả các khâu từ sản xuất, thu mua, chế biến lúa gạo xuất khẩu, vận chuyển, 

quảng bá sản phẩm đến công tác thị trường… đều cần đến vốn. 

Hiện nay nhà nước rất quan tâm và hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất lúa, đặc 

biệt là tại các vùng chuyên canh trồng lúa cho xuất khẩu. Nhà nước khuyến khích 

các ngân hàng cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn đối với người nông dân hoặc 

cơ sở sản xuất, chế biến lúa gạo. Các ngân hàng áp dụng nhiều hình thức cho vay 

có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, trực tiếp đến người cần vốn; đồng thời 

thực hiện giãn nợ và tiếp tục cho vay mới đối với nông dân trồng lúa. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam hầu hết là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, với quy mô về vốn không nhiều. Do đó các doanh nghiệp này cần 

được hỗ trợ vốn để có điều kiện đổi mới công nghệ chế biến, tìm kiếm thị trường, 

nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ,… và đặc biệt là để đáp ứng cho việc thu mua, chuẩn 

bị lượng hàng cho các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết. 

Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ vốn cho 
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các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Trong đó chính phủ yêu cầu các ngân hàng 

thương mại chủ động cân đối, bảo đảm nguồn vốn, giảm lãi suất đối với các 

khoản tín dụng cho vay nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của các doanh nghiệp. 

Hiện nay đã có khoảng 12 ngân hàng (gồm ngân hàng Công thương, Ngoại 

thương, Đầu tư và Phát triển, Hàng hải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Eximbank, Đồng bằng sông Cửu Long, Á Châu, Ngân hàng Kỹ thương, Ngân 

hàng Quốc tế …) đăng ký sẽ giảm lãi suất đối với các khoản tín dụng cho vay. 

Theo đó, lãi suất cho nông dân vay và xuất khẩu thấp nhất là 12% - 13,2%/năm; 

mức bình quân đối với xuất khẩu từ 14%/năm; mức cho vay chung là từ 14,5% - 

15%/năm.  

Tháng 2 năm 2010, Tổng Công ty Lương thực miền Nam và Tổng Công ty 

Lương thực miền Bắc được xem xét, vay vượt 15% vốn tự có.  

Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được với nguồn vốn vì các 

thủ tục rất khắt khe. Doanh nghiệp cần vốn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 

doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng không thể vay được vốn khi năm qua 

doanh nghiệp làm ăn khó khăn, không có lợi nhuận. Trong khi đó, các ngân hàng 

ngoài đòi hỏi tài sản thế chấp, còn đòi hỏi báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 

trước phải tốt, kế hoạch kinh doanh mới phải có tính khả thi và chắc chắn. Bên 

cạnh đó, nếu gói hỗ trợ của chính phủ không được quản lý chặt chẽ sẽ dẫn tới việc 

nhân viên các ngân hàng gây khó khăn cho khách hàng khi xét duyệt cho vay.  

2.5.2 Xúc tiến thương mại mặt hàng gạo 

Xúc tiến thương mại mặt hàng gạo là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội 

mua bán gạo, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày 

giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Đây là một trong 

những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của 

các doanh nghiệp Việt nam.  

Thực chất, xúc tiến thương mại là những kế hoạch định hướng dài hạn được 

doanh nghiệp xây dựng và áp dụng những phương tiện như: cử phái đoàn thương 
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mại ra nước ngoài tìm kiếm thị trường, tham dự hội chợ triển lãm; thiết lập chính 

sách xúc tiến xuất khẩu thông qua chính sách thúc đẩy xuất khẩu; thành lập trung 

tâm cung cấp thông tin cho nhà xuất khẩu; đào tạo cán bộ, chuyên gia giúp đỡ cho 

nhà xuất khẩu. 

Gạo của Việt Nam đứng vững trên thị trường gạo thế giới hay không, phụ 

thuộc không nhỏ vào công tác xúc tiến thương mại. Nâng cao năng lực và tăng 

cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại mặt hàng gạo là một nhiệm vụ 

quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay. Công tác xúc tiến thương 

mại, quảng bá mặt hàng gạo của Việt Nam ra nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng 

đối với cơ quan chức năng như Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), 

phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các thương vụ của Việt Nam tại các 

nước, nhằm mục tiêu: 

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo tiếp cận với thị trường xuất 

khẩu, thị hiếu người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh. 

- Nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng gạo Việt Nam. 

- Nâng cao hiểu biết và kỹ năng tiếp thị xuất khẩu. 

- Tuyên truyền cho gạo xuất khẩu của Việt Nam. 

Cục xúc tiến thương mại đang đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường và thông 

tin xúc tiến thương mại, phấn đấu trở thành kho dữ liệu mở để phổ biến kiến thức 

xuất khẩu đến các doanh nghiệp, đây là cơ sở để giúp doanh nghiệp định hướng 

kế hoạch xuất khẩu, phát triển mặt hàng và thị trường. Cục cũng tổ chức các hội 

thảo để cung cấp những thông tin cơ bản nhất cho doanh nghiệp về tập quán kinh 

doanh và các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Ví dụ, trong hội thảo xuất khẩu 

vào thị trường Trung Đông và Châu Phi tổ chức vào ngày 27-2 -2009, Cục xúc 

tiến thương mại đã mời diễn giả đến từ các vụ và đã có thời gian làm việc trực 

tiếp tại các thị trường trên để nói chuyện với doanh nghiệp. Trong đó có cả những 

doanh nghiệp đã làm ăn thành công để dẫn chứng cụ thể về khả năng xuất khẩu 

cũng như kinh nghiệm của họ khi đưa hàng vào các thị trường này…. 
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Các cơ quan chức năng cũng tổ chức các kì hội chợ, triển lãm quốc tế trong và 

ngoài nước và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia. Chẳng hạn như hội chợ thương 

mại quốc tế Việt Nam là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có ý 

nghĩa quan trọng của ngành thương mại Việt Nam nhằm góp phần thực hiện định 

hướng phát triển kinh tế Việt Nam. Hội chợ này hàng năm thu hút hàng trăm các 

doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế - thương mại Việt Nam và quốc 

tế, đem đến những cơ hội tiềm năng trong việc phát triển thị trường xuất khẩu và 

giao lưu thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh tế.  

Năm 2009, festival lúa gạo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hậu 

Giang. Đây là sự kiện kinh tế, văn hoá, xã hội quan trọng, lần đầu tiên tổ chức tại 

Hậu Giang, một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, vùng trọng 

điểm sản xuất lúa gạo Việt Nam. Mục đích chính của festival là nhằm tôn vinh 

cây lúa nước và nền văn minh lúa nước mà lịch sử đã khẳng định nguồn gốc có từ 

Đông Nam Á, gắn với tôn vinh người trồng lúa nước, người có công đưa hạt gạo 

Việt Nam ra thế giới; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất lúa gạo của Việt 

Nam, xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên thị 

trường thế giới. Festival có sự tham dự của đại diện Tổ chức Nông Lương Thế 

giới (FAO), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), nhiều nước có quan hệ 

mua bán lúa gạo với Việt Nam, đến giới thiệu về kỹ thuật sản xuất lúa gạo, tham 

dự hội thảo, tham quan, tìm hiểu cây lúa nước, tìm hiểu thị trường và ký kết mua 

bán. 

Ngoài ra, xúc tiến thương mại cũng bao gồm việc đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu gạo về các lĩnh vực như 

kỹ thuật chọn giống và canh tác, sản xuất chế biến gạo, nghiệp vụ xuất khẩu, 

marketing, kiến thức về thị trường quốc tế,…. Tuy nhiên hoạt động này tại các địa 

phương diễn ra còn ít, người nông dân chưa thể tiếp cận được với kỹ thuật mới, 

thông tin về nhu cầu của bạn hàng, thị trường. 

Hiện nay Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phát triển ứng dụng thương mại điện 
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tử, tập trung xây dựng những website nhằm cung cấp thông tin thương mại đa 

phương, các hội chợ nội địa và quốc tế nhằm quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam 

trên thế  giới. Các website cung cấp thông tin xúc tiến thương mại Việt Nam như: 

http://www.vietnamtradefair.com/, http://www.vietrade.gov.vn/, http://www.e-

vietnamlife.com/, giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin về xúc 

tiến thương mại trong nước và quốc tế với mục đích tạo cơ hội giao thương, 

mua bán, mở rộng giao lưu kinh tế, thiết lập và phát triển các mối quan hệ 

khách hàng bằng cách kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp 

với người tiêu dùng và mang lại tiện ích cho người sử dụng. Thêm vào đó là 

giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo giảm chi phí, tăng khách hàng, nâng cao 

khả năng cạnh tranh. 

 Tuy nhiên hoạt động xúc tiến thương mại mặt hàng gạo ở Việt Nam còn 

nhiều hạn chế bởi công tác xúc tiến thương mại mới chỉ giới hạn ở hoạt động 

trực tiếp thúc đẩy bán hàng. Chương trình xúc tiến thương mại các năm qua chỉ 

mới tập trung chủ yếu vào các hoạt động: hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường 

nước ngoài.... Còn các hoạt động khác như quảng bá thương hiệu gạo, xây 

dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và chế biến gạo,... chưa được quan tâm nhiều.  

Thêm vào đó là mức chi cho hoạt động xúc tiến thương mại còn quá ít. 

Năm 2009, trong khi các doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ 330 tỉ đồng để tăng cường 

xúc tiến thương mại thì chính phủ chỉ đáp ứng được 1/4 con số đó với khoảng 90 

tỉ đồng. 

Một trở ngại nữa là cơ sở cho hội chợ triển lãm, đây là vấn đề gây nhiều hạn 

chế về chất lượng các hội chợ và triển lãm hiện nay. Ở miền Bắc hiện nay địa 

điểm lớn nhất dành cho hội chợ là trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) 

nhưng cũng chưa thể đáp ứng được những triển lãm lớn quy mô trên 1.000 gian 

hàng. Nếu so với các nước trong khu vực thì hạ tầng của chúng ta còn thua xa. 

Các nước như Malaysia, Hồng Kông hay Thái Lan đều có những khu vực dành 

cho hội chợ và triển lãm rất rộng lớn và hậu cần đầy đủ. Ở các thành phố lớn 
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còn thiếu, ở địa phương hạ tầng cho xúc tiến thương mại còn tệ hơn. Hầu hết 

các địa phương đều không có địa điểm chuyên dụng để tổ chức hội chợ - triển 

lãm thương mại mà thường là sử dụng các nhà văn hoá thiếu nhi, công viên, 

sân vận động thậm chí là cả trường học và bến xe... Điều này dẫn đến quy mô 

các hội chợ triển lãm còn nhỏ, tổ chức ngoài trời nên chịu tác động của thời 

tiết. Quy hoạch các gian hàng tạm bợ và luộm thuộm, gây khó khăn trong việc 

tạo ấn tượng đối với người tham quan. 

2.5.3 Đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo 

Khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định năng suất, sản lượng, chất 

lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo. Lợi ích của việc đổi mới 

công nghệ là rất lớn. Mặc dù sự đầu tư cho đổi mới công nghệ có làm tăng chi 

phí, nhưng sử dụng công nghệ hiện đại sẽ giảm được tỷ lệ hao tốn nguyên liệu, 

nhờ đó giảm được giá thành sản phẩm; mặt khác, sử dụng công nghệ hiện đại 

sẽ cho phép đa dạng hóa sản phẩm, làm cho sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu 

của thị trường hiện đại. Từ đó cho thấy, để nâng cao vị thế của mặt hàng gạo 

Việt Nam trên trường quốc tế, tạo giá trị kim ngạch cao, các doanh nghiệp cần 

phải tăng mức đầu tư trang bị công nghệ hiện đại và đồng bộ cho các cơ sở chế 

biến. Công nghệ chế biến càng tinh xảo, năng lực cạnh tranh của mặt hàng gạo 

càng mạnh và giá trị tăng thêm càng cao. 

Tuy nhiên thực trạng công nghệ sản xuất và chế biến gạo ở nước ta hiện 

nay còn lạc hậu và tồn tại nhiều yếu kém. Theo đánh giá của Viện cơ điện nông 

nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, chúng ta phải mất khoảng từ 15 đến 20 

năm nữa thì công nghệ chế biến gạo mới đạt được trình độ như của Thái Lan 

hiện nay. Do đó những năm gần đây, chính phủ đã và đang khuyến khích các 

doanh nghiệp trong việc đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ nhằm đổi 

mới, cải tiến công nghệ sản xuất, công nghệ chế biến nhằm tăng năng suất, 

tăng sản lượng và nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu.  

Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, chọn lựa nhập khẩu 
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những công nghệ chế biến tiên tiến của các nước có công nghệ nguồn như EU, 

Nhật Bản phù hợp với điều kiện thực tế về nguồn nhân lực và điều kiện tài 

nguyên nước nhà. Đồng thời tăng cường đầu tư nghiên cứu ứng dụng và cải 

tiến công nghệ trong trồng trọt, sản xuất, chế biến và bảo quản gạo; đặc biệt 

trong các vấn đề về giống, quy trình chăm sóc, thu hái, công nghệ sau thu 

hoạch. Công nghệ vật liệu bao bì cũng được chú trọng để tiến tới việc sản xuất 

bao bì trong nước, đảm bảo hạ giá thành sản phẩm. 

Một ví dụ điển hình trong đầu tư đổi mới công nghệ là công ty cổ phần 

lương thực - thực phẩm Vĩnh Long. Công ty đã đầu tư 107 tỷ đồng lắp đặt hoàn 

chỉnh 38 dây chuyền đồng bộ có khả năng sản xuất từ 300.000 - 350.000 tấn 

gạo/năm, phát triển mạng lưới 8 xí nghiệp trong đó có 3 xí nghiệp lớn có sức 

kho chứa từ 10.000 tấn gạo trở lên, tổng sức kho chứa trên 80.000 tấn gạo. 

Công ty cũng đã đưa vào hoạt động thêm 1 xí nghiệp sản xuất chế biến lương 

thực công suất từ 70.000 - 80.000 tấn/năm với tổng trị giá 28 tỷ đồng tại tỉnh 

An Giang. Nhờ mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, công ty đã từng bước đưa 

mặt hàng gạo xuất khẩu thâm nhập các thị trường lớn, tỷ lệ gạo cao cấp chiếm 

tỷ trọng 65-68% trong cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu. Bên cạnh đó, công ty 

cũng đầu tư 8 tỷ đồng trang bị máy tách màu chuyên sản xuất chế biến gạo cao 

cấp, gạo đặc sản, để xuất khẩu vào các thị trường có nhu cầu cao như Iran, 

Irag, khối các nước Ả Rập, Nhật Bản, Malaysia và đầu tư 9 tỷ đồng xây dựng 

nhà máy sản xuất bao bì để giảm giá thành gạo xuất khẩu. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo và đào tạo lại nhân lực 

về khoa học và công nghệ ở trong nước và ở nước ngoài; chú trọng đào tạo, bồi 

dưỡng nhân tài, những người có trình độ cao, kỹ thuật viên lành nghề. 

2.5.4 Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu 

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu gạo. Bởi 

khi nền kinh tế càng phát triển, tới lúc nào đó các yếu tố như: máy móc công 

nghệ hiện đại, khả năng tài chính dồi dào sẽ không còn là lợi thế trong cạnh 
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tranh nữa. Chính nguồn nhân lực khi đó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa các doanh 

nghiệp, giữa các quốc gia. Hiệu quả cao hay thấp không chỉ do những nhà quản 

lý quyết định mà còn do năng lực chuyên môn, trình độ học vấn, sự nỗ lực của 

các nhân viên, của người sản xuất. Vai trò của con người có trong mọi hoạt 

động từ sản xuất, vận chuyển, bán hàng,…. Trình độ nguồn nhân lực ảnh 

hưởng đến chất lượng hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu 

nói riêng. Có nguồn nhân lực trình độ cao cho phép các doanh nghiệp, các quốc 

gia phát huy mọi tiềm năng sẵn có, tiết kiệm, tránh lãng phí. Từ đó mở rộng thị 

trường, mở rộng quy mô xuất khẩu, cả về sản lượng và chất lượng. 

Chính vì thế, chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nâng cao trình độ 

văn hóa và canh tác cho nông dân kết hợp với các chương trình quốc gia lớn về 

giáo dục đào tạo, về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng 

xa… Trong công tác khuyến nông, chính phủ cũng đã mở các lớp tập huấn 

miễn phí, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm bón các giống lúa mới cho 

người nông dân ngay tại địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa 

gạo và giảm chi phí đi lại cho người nông dân. 

Đối với các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, chính phủ cũng có chiến 

lược đào tạo và đào tạo lại các cán bộ và nhân viên một cách thường xuyên, có 

hệ thống. Nội dung đào tạo thường là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

xuất nhập khẩu, ngoại ngữ, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu mặt hàng,…. 

Quy mô đào tạo và loại hình đào tạo luôn được mở rộng để đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài ra, hàng năm chính phủ luôn mở 

các cuộc trao đổi, hội thảo giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý và các 

chuyên gia trong nước và quốc tế để rút ra bài học, tiếp thu kinh nghiệm đồng 

thời khắc phục những khó khăn, yếu kém còn tồn tại. 

2.5.5 Đơn giản thủ tục hành chính thúc đẩy xuất khẩu gạo 

Một trong những trở ngại lớn nhất của Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng chính là thủ tục hành chính còn 
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rườm rà, phức tạp. Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, chính phủ Việt Nam 

đang nỗ lực thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm mở rộng giao lưu 

thương mại, tạo cơ hội cho hàng hóa được thông thương dễ dàng hơn giữa Việt 

Nam và các nước trên thế giới. 

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như xin giấy phép xuất 

khẩu, các thủ tục hải quan, thuế... đang được cải cách triệt để, tránh phiền hà sách 

nhiễu, tạo sự thuận tiện, thông thoáng trong hoạt động và các bước đi của người 

dân và các doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian, chi phí không cần thiết và các hiện 

tượng tiêu cực khác. Thông qua một loạt các biện pháp như cải cách thủ tục hành 

chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, công khai hóa, minh bạch hóa các quy 

định về thủ tục hành chính, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với 

người dân và doanh nghiệp được cải thiện một bước đáng kể. 

Ngày 31/3/2010, Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 480 thủ tục hành 

chính, và kiến nghị thay thế, huỷ bỏ 30 thủ tục hành chính, trong đó, lĩnh vực thuế 

đạt 256 trong tổng số 330 thủ tục; hải quan đạt 179 trong tổng số 239 thủ tục. Qua 

tính toán sơ bộ, nếu thực hiện các phương án đơn giản hoá thì dự kiến cắt giảm 

chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tương đương với 31% chi phí hiện tại.  

Chính phủ cũng quy định rõ chức năng, quyền hạn của các cán bộ quản lý các 

cấp từ Trung ương đến địa phương, nâng cao chất lượng làm việc trong các cơ 

quan nhà nước, xóa bỏ tệ hách dịch, cửa quyền trong xuất nhập khẩu đồng thời 

đẩy mạnh công tác trau dồi trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ công 

chức hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như đạo đức và 

trách nhiệm trong công việc. 

2.6 Đánh giá về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam  

2.6.1 Những thành tựu đạt được và nguyên nhân 

 Thành tựu đạt được 

Thời gian qua, hoạt động thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt được 

những thành tựu đáng ghi nhận với sự nỗ lực của cả chính phủ và các doanh 
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nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo. 

 Hạt gạo của Việt Nam không những tăng nhanh về sản lượng mà còn nâng 

cao được chất lượng. Năm 1989, Việt Nam chỉ xuất khẩu khoảng 1,3 triệu tấn 

gạo, thu về 290 triệu USD nhưng đến năm 2009 thì kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 

hơn 6 triệu tấn gạo, với trị giá gần 2,5 tỷ USD. 

Với biện pháp hỗ trợ vốn từ phía chính phủ, người nông dân sản xuất lúa đã 

có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, mua thêm nhiều giống lúa năng suất, 

chất lượng cao, sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vừa đảm bảo 

tốt cho cây trồng vừa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các 

doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo cũng được tạo điều kiện về vốn 

nhằm đổi mới công nghệ, nghiên cứu thị trường, giới thiệu và quảng bá sản 

phẩm,… đáp ứng một cách hiệu quả cho hoạt động xuất khẩu. 

Chính phủ và các doanh nghiệp cũng chú trọng hơn đến hoạt động xúc tiến 

thương mại. Nhiều hội chợ, triển lãm cung cấp thông tin về doanh nghiệp Việt 

Nam  sản phẩm diễn ra cả trong và ngoài nước, thu hút nhiều đối tác và khách 

hàng nước ngoài đến tham quan. Từ đó, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội 

giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thương mại, tiếp cận với khách hàng,…  

Công nghệ chế biến gạo xuất khẩu ngày càng được cải tiến theo hướng hiện 

đại và phù hợp với trình độ sản xuất, an toàn vệ sinh môi trường trong nước. Chất 

lượng hạt gạo Việt Nam được nâng cao một cách rõ rệt, có thể đáp ứng những đòi 

hỏi khắt khe từ những thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore,… 

Thủ tục hành chính được cải thiện một cách đáng kể, giảm thiểu chi phí và 

thời gian cho người dân và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, góp phần thúc đẩy 

xuất khẩu. 

 Nguyên nhân 

Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp hỗ trợ về vốn bằng cách khuyến 

khích các ngân hàng cho vay vốn, bảo lãnh vay vốn, giảm lãi suất đối với các 

khoản tín dụng cho vay nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của người nông dân 
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hoặc doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo.   

Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được một cách đúng 

đắn về tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại mặt hàng gạo, bởi đây 

là hoạt động tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo tiếp cận với thị trường 

xuất khẩu, thị hiếu người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh; nâng cao hiểu biết và kỹ 

năng tiếp thị xuất khẩu; tuyên truyền cho gạo xuất khẩu của Việt Nam, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt nam. 

Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng cường đầu tư nghiên 

cứu ứng dụng và cải tiến công nghệ trong trồng trọt, sản xuất, chế biến và bảo 

quản gạo; đặc biệt trong các vấn đề về giống, quy trình chăm sóc, thu hái, công 

nghệ sau thu hoạch nhằm tăng sản lượng và nâng cao chất lượng gạo xuất 

khẩu.  

2.6.2 Những hạn chế và nguyên nhân 

 Những hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động thúc đẩy xuất khẩu gạo của 

Việt Nam không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. 

Tuy chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ vốn nhưng vẫn còn những 

trường hợp người nông dân và các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo chưa 

tiếp cận được với nguồn vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ chưa có điều kiện 

đầu tư, mua các loại giống lúa năng suất, chất lượng cao cũng như đổi mới trang 

thiết bị sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu.  

Công tác xúc tiến thương mại mới chỉ giới hạn ở hoạt động trực tiếp thúc 

đẩy bán hàng. Chương trình xúc tiến thương mại chỉ mới tập trung chủ yếu vào 

các hoạt động: hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường nước ngoài.... Còn các 

hoạt động khác như quảng bá thương hiệu gạo, xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất 

và chế biến gạo,... chưa được quan tâm nhiều. 

Công nghệ sản xuất và chế biến gạo ở nước ta hiện nay còn lạc hậu và tồn 

tại nhiều yếu kém. Hệ thống chế biến lúa gạo xuất khẩu tuy được cải tạo, nâng 
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cấp nhưng mức hoạt động còn thấp, chất lượng chế biến chưa cao. Chỉ có các 

nhà máy thuộc Tổng công ty lương thực và công ty lương thực ở các tỉnh được 

trang bị máy móc tốt, các công đoạn được thực hiện hoàn chỉnh từ đầu đến 

cuối; còn phần lớn các nhà máy của cơ sở chế biến gạo tư nhân vẫn còn sử 

dụng công nghệ cũ, nhiều giai đoạn vẫn dùng lao động thủ công. 

 Nguyên nhân 

Khi thẩm định khoản vay cho các doanh nghiệp, các ngân hàng ngoài đòi hỏi 

tài sản thế chấp, còn đòi hỏi báo cáo tài chính doanh nghiệp năm trước phải tốt, kế 

hoạch kinh doanh mới phải có tính khả thi và chắc chắn. Điều đó dẫn đến các 

doanh nghiệp năm trước kinh doanh chưa có hiệu quả, cần vốn để mở rộng sản 

xuất, đầu tư đổi mới trang thiết bị gặp khó khăn trong vấn đề vay vốn. Bên cạnh 

đó, nếu gói hỗ trợ của chính phủ không được quản lý chặt chẽ sẽ dẫn tới việc nhân 

viên các ngân hàng gây khó khăn cho khách hàng khi xét duyệt cho vay.  

Mức chi cho hoạt động xúc tiến thương mại mặt hàng gạo còn ít, chưa thỏa 

đáng với mặt hàng xuất khẩu chủ lực này. Nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được 

với nguồn thông tin về thị trường xuất khẩu, đối tác; nhu cầu, thị hiếu của người 

tiêu dùng nước ngoài nên gặp không ít trở ngại trong việc thâm nhập thị trường và 

cạnh tranh với gạo của các nước khác. 

Trình độ canh tác của người nông dân và trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ của các 

doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo còn chưa cao. Vấn đề này đòi hỏi chính phủ 

và các doanh nghiệp cần có biện pháp đào tạo và đào tạo lại cho người nông 

dân, các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp một cách thường xuyên, có hệ 

thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của hoạt động xuất nhập khẩu. 
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CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT 

KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 

3.1 Triển vọng thị trường gạo thế giới đến năm 2020 

Hiện nay các nước đang phát triển tiêu thụ tới 94 – 95% tổng lượng gạo trên 

thế giới, các nước phát triển chỉ chiếm 5 – 6%. Riêng các nước đông dân ở châu 

Á đã chiếm hơn 90% mức tiêu thụ của thế giới.  

Gạo là mặt hàng thiết yếu hàng ngày không thể thiếu vắng đối với mọi thành 

viên trong xã hội. Do vậy khi nghiên cứu nhu cầu gạo cả trong hiện tại và tương 

lai thì phải nghiên cứu và đánh giá tình hình gia tăng dân số. Theo dự báo của 

Liên Hợp Quốc, dân số thế giới sẽ tăng thêm 2,5 tỷ người vào năm 2020, trong đó 

riêng Châu Á là 1,5 tỷ. Điều này sẽ làm tăng đáng kể khối lượng nhu cầu tiêu 

dùng các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm lương thực, thực phẩm. 

Do đó, có thể thấy rằng, thị trường thế giới đang tạo ra cơ hội lớn cho các nông 

sản Việt Nam, nhất là sản phẩm gạo - đang là thế mạnh của nông nghiệp Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay.  

Thời gian gần đây, dân số các nước phát triển (tiêu thụ chủ yếu lúa mì) chỉ 

tăng bình quân hàng năm 0,5%, trong khi đó dân số các nước đang phát triển (tiêu 

thụ chủ yếu lúa gạo) lại tăng gần 2%/ năm. Như vậy muốn đảm bảo lương thực ổn 

định, giữ vững an ninh lương thực quốc gia, mức tăng sản lượng lương thực phải 

cao gấp 1,5 – 2 lần mức gia tăng dân số. Do dân số và nhu cầu lương thực tăng 

nhanh nên các nước sản xuất và xuất khẩu gạo cần phải tăng sản lượng gạo hàng 

năm với tốc độ gấp rưỡi mức tăng những năm qua.  

Dân số ngày càng tăng, đời sống của người dân cũng đòi hỏi ngày một cao 

hơn. Nhu cầu tiêu thụ gạo cấp thấp và trung bình sẽ dần giảm xuống và gạo cao 

cấp sẽ tăng lên. Vì thế trong những năm tới xu hướng tiêu dùng gạo sẽ căn cứ vào 

các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng đều biết 

rằng để có sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh thì giá thành phải cao hơn. 

Thực tế, rất nhiều người tiêu dùng mong muốn được mua những loại gạo chất 
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lượng cao và sẵn sàng trả giá cao hơn nếu gạo đó thực sự ngon. 

Dự báo những năm sau này sẽ có nhiều nước tham gia vào xuất khẩu lúa gạo, 

tạo sự sôi động và cạnh tranh gay gắt trên thị trường lúa gạo thế giới, đặc biệt ở 

châu Á với những nước xuất khẩu gạo truyền thống như Thái Lan, Việt Nam, 

Pakistan. Nguyên nhân là do các nước xuất khẩu luôn tăng sản lượng lúa gạo 

không chỉ để thoả mãn cho nhu cầu tăng dân số mà còn nhằm mang lại nguồn 

ngoại tệ đáng kể, đồng thời chính sách của nhiều nước cũng cho phép khu vực tư 

nhân tham gia vào xuất nhập khẩu gạo. 

3.2 Cơ hội và thách thức đối với sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam 

3.2.1 Cơ hội 

Gạo là một trong những cây lương thực quan trọng hàng đầu trong đời sống 

của nhân dân nhiều nước trên thế giới. Tình trạng dân số thế giới ngày càng tăng 

làm cho nhu cầu về lương thực, nhu cầu về gạo ngày một lớn hơn. Thị trường gạo 

thế giới tuy có biến động, nhưng hiện nay nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục, 

nhu cầu của các nước nhập khẩu gạo Việt Nam vẫn tăng. Với những lợi thế sẵn 

có, đây chính là cơ hội cho Việt Nam phát triển sản xuất và xuất khẩu gạo, trở 

thành cường quốc về xuất khẩu gạo trên thị trường thế giới.  

Lúa gạo là cây lương thực chính ở Việt Nam, cây lúa chiếm trên 50% diện 

tích đất nông nghiệp và trên 60% tổng diện tích gieo trồng hàng năm. Sản xuất lúa 

gạo tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, 

khoảng trên 80% hộ gia đình nông thôn trong cả nước tham gia vào sản xuất lúa 

gạo. Vì thế sản xuất và xuất khẩu gạo không những mang về ngoại tệ, giải quyết 

vấn đề việc làm cho lao động nông thôn mà còn tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam 

mở rộng thị trường, giao lưu thương mại với các nước trên thế giới. 

Thời gian qua nhà nước rất quan tâm đến hoạt động xuất khẩu gạo và đã có 

nhiều cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính khuyến khích sản xuất, chế biến lương 

thực và mở rộng thị trường. Vì thế, hàng triệu hộ nông dân trồng lúa đã có môi 

trường kinh doanh thông thoáng hơn để cần cù, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vốn, áp 
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dụng khoa học - công nghệ mới vào thâm canh, tăng vụ, chuyển vụ, đổi mới cơ 

cấu giống lúa phù hợp với nhu cầu thị trường gạo xuất khẩu. Kết quả là sản lượng, 

chất lượng lúa gạo Việt Nam đều tăng dần, vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc 

gia, vừa tạo nguồn cung phong phú cho xuất khẩu gạo. Hệ thống cơ sở chế biến, 

bảo quản, đánh bóng gạo xuất khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp và hiện 

đại hóa đã góp phần nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu. 

Để sản xuất ra được nhiều gạo với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của khách hàng trong và ngoài nước, người nông dân đòi hỏi phải có các 

công cụ sản xuất hiện đại giúp tăng năng suất lao động cũng như các loại giống 

lúa, phân bón tốt. Chính những đòi hỏi này thúc đẩy các ngành sản xuất máy móc 

thiết bị nông nghiệp, sản xuất phân bón và các viện nghiên cứu giống lúa phải liên 

tục tìm tòi, cải tiến để cho ra đời các loại máy móc hiện đại, dễ sử dụng cũng như 

nhiều giống lúa mới khỏe mạnh, chất lượng, chịu được sự khắc nghiệt của thời 

tiết…. Tương tự như vậy, các ngành dịch vụ như vận chuyển, xuất nhập khẩu và 

marketing lúa gạo cũng được chú trọng, góp phần đưa hạt gạo Việt Nam đến với 

người tiêu dùng thế giới. Do đó, sản xuất và xuất khẩu gạo phát triển không 

những mang lại cơ hội cho các ngành khác phát triển mà còn tạo nhiều cơ hội cho 

hạt gạo Việt Nam được vươn xa hơn. 

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đa thực hiện chính sách mở cửa nền 

kinh tế và bước đầu hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Sau một loạt những sự kiện 

quan trọng trong hợp tác phát triển như bình thường hoá quan hệ với Mỹ, gia 

nhập ASEAN, ký kết hiệp định thương mại Việt- Mỹ, gia nhập Tổ chức kinh tế 

châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), chúng 

ta đã và đang có những cơ hội để phát triển thị trường, đưa sản phẩm gạo của ta 

sánh ngang với các nước khác về chất lượng và đẩy mạnh nền kinh tế…. Việt 

Nam có cơ hội tiếp cận thị trường nhiều nước trên thế giới, được hưởng những ưu 

đãi riêng dành cho các nước đang phát triển, được cạnh tranh bình đẳng hơn. 

Những yếu tố này giúp cho Việt Nam hình thành nền sản xuất hàng hóa mạnh, 
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thay đổi cơ cấu sản xuất gạo theo hướng phát huy lợi thế so sánh trong thương 

mại quốc tế, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham 

gia rộng rãi hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo. 

3.2.2 Thách thức 

Tuy có nhiều cơ hội mở ra trước mắt nhưng sản xuất và xuất khẩu gạo Việt 

Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.  

Tham gia vào thị trường gạo thế giới, Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều 

cường quốc về xuất khẩu gạo như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ… về cả 

số lượng và chất lượng. Tuy những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên là nước 

xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới nhưng chủ yếu phục vụ thị trường gạo cấp thấp, 

do đó chịu nhiều rủi ro. Mặc dù giành vị trí thứ 2 nhưng tỉ phần xuất khẩu về trị 

giá của Việt Nam nhỏ hơn tỉ phần về số lượng. Điều đó cho thấy gạo Việt Nam 

chỉ phục vụ cho thị trường xuất khẩu gạo cấp trung bình và cấp thấp; trong khi 

Thái Lan, Pakistan giành được thị phần đáng kể tại các thị trường gạo cấp cao. 

Một điều bất lợi nữa là dù Việt Nam có tiếng là một trong những nước xuất 

khẩu gạo hàng đầu trên thế giới nhưng hiện nay thương hiệu gạo Việt (VietRice) 

vẫn chưa có, tạo nên một yếu thế cho gạo xuất khẩu Việt Nam trên thị trường lúa 

gạo thế giới. Nguyên nhân là do gạo của ta chưa cùng loại, chưa cùng một giống 

nên khó xây dựng được thương hiệu trong khi năng lực marketing xuất khẩu lại 

thấp. Đó cũng là câu trả lời vì sao giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thường thấp 

hơn gạo của Thái Lan 50- 80 USD/tấn. Điều đó cũng có nghĩa là hàng năm Việt 

Nam thua thiệt trong xuất khẩu gạo đến 300- 500 triệu USD, tương đương hơn 

triệu tấn gạo.  

Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia vẫn luôn là vấn đề 

cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo. Ở mức độ toàn cầu,  

lương thực cần có đủ để đáp ứng cho nhu cầu của dân số tăng nhanh. Ở mức độ 

quốc gia, lương thực cần có đủ để đáp ứng cho người dân nước đó. Và ở mức độ 

hộ gia đình, mỗi người kể cả người nghèo cần có đủ lương thực cho nhu cầu dinh 
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dưỡng của họ. Trong khi đó, tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra 

ngày một nhanh chóng và mạnh mẽ, nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp, trong 

đó có đất sản xuất lương thực sang các mục đích phi nông nghiệp ngày càng tăng. 

Nguyên nhân này khiến cho sản lượng lúa gạo sụt giảm, trong khi dân số lại gia 

tăng. Đồng thời, biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sản xuất lúa gạo, ở nước ta 

cũng khó tránh khỏi hiểm họa này. Tình trạng trên gây khó khăn cho việc vừa 

đảm bảo an ninh lương thực của quốc gia vừa đảm bảo cho xuất khẩu gạo. 

Nông dân nước ta thường xuyên phải đối phó với những biến động về giá cả 

thị trường, từ nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm được làm ra..., trong khi 

nhà nước chưa có chính sách đồng bộ để người làm ra lương thực có thu nhập ổn 

định. Vì vậy, ở những thời điểm giá xuống thấp, người sản xuất lúa không có lãi 

nên nhiều nông dân phải bỏ ruộng đi làm nghề khác. 

Cơ sở vật chất và hạ tầng yếu kém cũng là một trở ngại không nhỏ cho sản 

xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Cơ sở vật chất phục vụ chế biến, bảo quản 

xuất khẩu còn yếu kém lại phân bố không đều. Hệ thống kho chứa hàng, nhà máy 

xay xát, đánh bóng gạo xuất khẩu hiện nay tuy có được trang bị thêm máy móc, 

thiết bị hiện đại hơn nhưng số lượng còn ít, chủ yếu được bố trí ở thành phố như 

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Mỹ Tho. Trong khi đó, những vùng và địa phương có 

nhiều lúa, hàng hoá phục vụ xuất khẩu lại không có các nhà máy chế biến và đánh 

bóng gạo xuất khẩu hiện đại. Ngoài ra, năng lực về bốc dỡ hàng hóa và hệ thống 

cảng khẩu của nước ta vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho nhiều khâu trong 

xuất khẩu gạo nhưng không thể giải quyết ngay trong ngắn hạn. 

3.3 Dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020 

Dựa vào bảng số liệu 2.2, 2.4 và 2.6 ta xây dựng mô hình kinh tế lượng để dự 

báo sản lượng gạo xuất khẩu (GXK) của Việt Nam đến năm 2020 dựa trên diện 

tích trồng lúa của cả nước (DT) và sản lượng lúa thu hoạch của cả nước (SLL). 

Bằng phần mềm Mfit4 hồi quy GXK theo biến DT, biến SLL và biến thời 

gian T theo phương pháp bình phương nhỏ nhất được kết quả như phụ lục 1. 
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Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu là: 

GXK = a*DT + b*SLL + c*T 

GXK = 476,7043*DT – 93,9715* SLL + 269.303,5* T 

c = + 269.303,5 cho biết nếu các yếu tố khác không đổi thì cứ sau một năm 

sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 269.303,5 tấn. 

R- squared = 0,83563 cho thấy độ tin cậy của mô hình này là 83,563%. Do đó, 

từ hàm hồi quy trên ta dự báo sản lượng gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến năm 

2020 của Việt Nam như bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Dự báo sản lượng gạo xuất khẩu từ 2010 đến 2020 

Năm 
Sản lượng gạo 
xuất khẩu (tấn) 

2010 5.655.756,233 
2011 5.925.059,733 
2012 6.194.363,233 
2013 6.463.666,733 
2014 6.732.970,233 
2015 7.002.273,733 
2016 7.271.577,233 
2017 7.540.880,733 
2018 7.810.184,233 
2019 8.079.487,733 
2020 8.348.791,233 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Từ kết quả dự báo ở trên có thể xây dựng đồ thị biểu diễn xu hướng gia tăng 

sản lượng gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến năm 2020 của Việt Nam như hình 3.1. 
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Hình 3.1: Đồ thị dự báo xu hướng gia tăng sản lượng gạo xuất khẩu  

từ 2010 đến 2020 
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Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 
Gạo là lương thực chủ yếu của hàng triệu người dân châu Á. Mặc dù thói quen 

ăn uống của người dân châu Á đang dần thay đổi, tiêu dùng sản phẩm bột mì ngày 

càng tăng lên, nhưng gạo vẫn là lương thực chính của khu vực này. Một xu hướng 

chung là thế giới ngày càng có đòi hỏi khắt khe đối với chất lượng gạo gắn với vệ 

sinh an toàn thực phẩm, tuy nhiên có sự khác nhau đối với các quốc gia. Các nước 

phát triển sẽ chủ yếu nhập gạo sạch, gạo an toàn, gạo có chất lượng cao. Còn các 

nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, vẫn có thể nhập khẩu 

những loại gạo có chất lượng trung bình. 

Với xu thế phát triển của đất nước, tương quan với tình hình thị trường, nhu 

cầu về lương thực trên thế giới và các nước cạnh tranh xuất khẩu có thể nhận định 

chung: Việt Nam vẫn là một trong các nước có nhiều khả năng và nằm trong 5 

nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới trong vòng 10 năm tới.  

Thời gian qua, bão lũ thiên tai gây mất mùa ở một số quốc gia có sản xuất lúa 

gạo trong khu vực. Tình trạng biến đổi khí hậu cũng làm cho các nước thu hẹp 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp, sản lượng giảm dẫn đến thiếu hụt lương thực 
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nghiêm trọng hơn. Vì thế có thể dự đoán rằng thị trường xuất khẩu của Việt Nam 

trong những năm tới sẽ thuận lợi hơn. Thị trường chủ yếu vẫn sẽ là khu vực châu 

Á, còn châu Phi sẽ là một trong những thị trường có tiềm năng để doanh nghiệp 

xuất khẩu gạo trong nước gia tăng thị phần.  

Thêm vào đó, tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa thể hồi phục 

nhanh, các nước nghèo sẽ tiếp tục chấp nhận sử dụng loại lương thực có giá cả 

phù hợp. Và như vậy hạt gạo Việt Nam sẽ có ưu thế cạnh tranh, bởi hàng năm sản 

lượng gạo chất lượng trung bình luôn chiếm lượng lớn trong xuất khẩu.  

Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số ở Việt Nam còn cao gây áp lực lớn cho vấn đề 

an ninh lương thực. Để vừa đảm bảo nhu cầu nội địa vừa dư gạo để xuất khẩu thì 

ngoài việc thực hiện tốt công tác dân số còn phải đẩy nhanh cơ giới hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp, ưu tiên cho các thiết bị góp phần tăng năng suất cây trồng, đồng 

thời giảm vật tư đầu vào và các thiết bị giảm hao hụt sau thu hoạch. 

3.4 Mục tiêu và định hướng xuất khẩu gạo 

3.4.1 Mục tiêu chủ yếu 

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo, đặc biệt là xuất khẩu gạo chất lượng cao một cách 

hiệu quả trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực quốc gia bền vững và có lãi cho 

người sản xuất và người xuất khẩu. 

Mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phải xây dựng được một hệ thống 

phân phối trên thị trường quốc tế. Cùng với việc thúc đẩy mở rộng thị trường là 

chú trọng chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam. 

Nâng cao kim ngạch xuất khẩu trên cơ sở nâng cao giá gạo xuất khẩu trên thị 

trường quốc tế. 

3.4.2 Định hướng 

Xuất phát từ những mục tiêu trên, chúng ta cần lưu ý thúc đẩy xuất khẩu gạo 

theo các định hướng cơ bản sau đây: 

Tăng cường thâm canh tăng năng suất lúa gạo, kết hợp khai hoang, tăng vụ ở 

những nơi có điều kiện, trong đó tập trung vào định hướng có tính chiến lược lâu 
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dài là thâm canh tăng năng suất lúa. Định hướng này cho phép chúng ta bảo đảm 

mục tiêu lớn nhất là an ninh lương thực quốc gia, sau đó là dư gạo để xuất khẩu. 

Bên cạnh đó có thể chuyển đổi các loại lúa canh tác trong thời vụ hiệu quả nhằm 

đem lại năng suất cao nhất, góp phần tăng sản lượng gạo phục vụ trong nước và 

xuất khẩu. 

Đa dạng hoá trong sản xuất lúa gạo bao gồm chủng loại gạo, phẩm chất các 

giống lúa gạo và người sản xuất lúa gạo cho xuất khẩu. Theo định hướng này thì 

đa dạng hoá phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở nhu cầu và biến 

động của thị trường quốc tế để sản xuất ra những sản phẩm thích hợp. Cụ thể là 

chủng loại gạo bao gồm gạo thường, gạo đặc sản, gạo cao cấp; phẩm cấp các loại 

gạo được cung cấp phong phú với cùng một mặt hàng lúa gạo; nguồn sản xuất 

được định hướng theo quy mô lớn, nhỏ khác nhau. 

Tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vừa tăng 

năng suất và sản lượng lúa gạo cho tiêu dùng và cho xuất khẩu, vừa không ngừng 

nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu đồng thời bảo vệ được môi trường sinh thái. 

Yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái khi áp dụng khoa học kỹ thuật là hoàn toàn 

cần thiết vì nếu không tính đến yếu tố này sẽ rất dễ gây nên tình trạng ứng dụng 

không hợp lý các thành tựu công nghệ hiện đại, tăng cao năng suất lúa nhưng phá 

hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con người, nhất là 

trong tương lai.  

Đa phương hóa thị trường tiêu thụ gạo, xác định và có sự ưu tiên đối với thị 

trường xuất khẩu gạo mang tính chiến lược, lâu dài bằng ổn định số lượng và 

nâng cao chất lượng hàng hoá.  

Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhiều hình thức tổ chức tham gia xuất 

khẩu để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu ở mọi nơi, mọi lúc, mọi quy mô của 

khách hàng. 
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3.5 Các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo 

3.5.1 Giải pháp từ phía nhà nước 

3.5.1.1 Thực hiện tốt quy hoạch phân vùng thâm canh trồng lúa cho xuất 

khẩu 

Các ngành, các cấp cần cụ thể hóa quy hoạch đã được duyệt bằng kế hoạch, 

đầu tư vốn, khoa học công nghệ để phát triển sản xuất lúa hàng hóa phù hợp với 

yêu cầu xuất khẩu gạo từng thời kỳ. Nội dung quy hoạch, kế hoạch và đầu tư cho 

vùng lúa gạo xuất khẩu phải bám sát nhu cầu thị trường gạo thế giới trong từng 

giai đoạn. Cần triển khai các giải pháp đồng bộ để nhanh chóng biến quy hoạch 

thành thực tế. 

Quy hoạch từng vùng trồng các giống lúa khác nhau để tránh sự lai tạp giữa 

các loại giống lúa khi cùng trồng xen lẫn trong cùng một vùng, cũng có thể quy 

hoạch từng vùng lúa để phục vụ cho xuất khẩu sang từng thị trường khác nhau. 

Giảm diện tích gạo có chất lượng thấp, mở rộng diện tích gạo có chất lượng cao, 

đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.  

 Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Đây là vùng lúa trọng điểm số một của nước ta. Trong tương lai, đây vẫn là 

vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu chủ yếu. Vùng này nên quy hoạch phát triển sản 

xuất các loại gạo có chất lượng tốt, khối lượng xuất khẩu lớn. Tuy nhiên, dù là 

vùng sản xuất gạo xuất khẩu loại nào đều phải phấn đấu trước hết về mặt chất 

lượng. Để nâng cao phẩm chất gạo xuất khẩu, cần chú ý quy hoạch tổng thể hệ 

thống cơ sở hạ tầng từ sản xuất đến chế biến lúa gạo. Ngoài ra ở vùng này nên 

tiến hành thí điểm việc khu vực hoá một số giống lúa chất lượng cao, từng bước 

tăng dần tỷ lệ gạo xuất khẩu chất lượng cao và một phần lúa gạo đặc sản trong cơ 

cấu gạo xuất khẩu của vùng này. 

 Đối với vùng đồng bằng sông Hồng 

Đây là vùng lúa trọng điểm thứ hai của nước ta. Tuy nhiên vùng này có những 

mặt hạn chế về số lượng gạo xuất khẩu do đất chật người đông, đất canh tác 
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không được bổ sung độ phì nhiêu tự nhiên hàng năm như đồng bằng sông Cửu 

Long. Nhưng vùng này lại có những ưu thế về mặt chất đất, nguồn nước, thời tiết 

khí hậu rất thuận lợi cho phát triển các giống lúa đặc sản chất lượng cao. Đó là 

các sản phẩm có thể nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường thế giới, trước hết là 

những nước phát triển như Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Đồng thời đó cũng là loại 

gạo có thể thu được lượng ngoại tệ khá cao trên một đơn vị diện tích. 

Mỗi tỉnh, mỗi huyện trong vùng cần quy hoạch từng tiểu vùng, từng huyện, 

từng xã phục hồi lại các giống lúa truyền thống có chất lượng cao phục vụ xuất 

khẩu. Ngoài ra, cần tiến hành thí điểm khu vực hoá các giống lúa có chất lượng 

cao, năng suất khá của một số nước trong khu vực. Điều đó làm phong phú thêm 

chủng loại gạo cao cấp cho xuất khẩu, khai thác tốt hơn lợi thế của vùng này trong 

sản xuất và xuất khẩu gạo. 

 Đối với các vùng khác 

Nhìn chung những vùng này không có nhiều tiềm năng về xuất khẩu gạo vì 

diện tích ít, năng suất thấp, thường bị thiếu đói về lương thực. Đối với những 

vùng này cố gắng phấn đấu sản xuất lúa để có thể tự túc được nhu cầu lương thực, 

góp phần tích cực bảo đảm bền vững yêu cầu an ninh lương thực quốc gia. 

3.5.1.2 Giải pháp về luật pháp và chính sách 

Để hướng tới một ngành gạo xuất khẩu đồng bộ, ổn định trong tương lai gần, 

nhà nước Việt Nam cần có một hệ thống luật pháp với các quy định được ban 

hành cụ thể rõ ràng tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh với khả năng cạnh 

tranh cao của mặt hàng. Cụ thể là: 

Cải cách triệt để thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như xin 

giấy phép xuất khẩu, các thủ tục hải quan, thuế... nhằm tránh phiền hà sách nhiễu, 

tạo sự thông thoáng trong hoạt động và các bước đi của doanh nghiệp, giảm thiểu 

thời gian, chi phí không cần thiết và các hiện tượng tiêu cực khác.  

Cần quy định rõ chức năng, quyền hạn của cán bộ quản lý từ Trung ương đến 

địa phương, nâng cao chất lượng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đồng thời 
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đẩy mạnh công tác trau dồi trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ công 

chức hành chính Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như đạo đức và 

trách nhiệm trong công việc. 

Cần hoàn thiện luật Thuế nhằm đảm bảo bình đẳng trong nghĩa vụ nộp thuế. 

Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường đều phải tuân thủ, tránh trốn thuế và 

đầu cơ gây ra các cơn sốt lương thực trên thị trường.  

Bên cạnh đó, nhà nước cần phải nhất quán các chính sách kuyến khích nhiều 

thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất và xuất khẩu gạo. Bởi đây là một trong 

những chính sách có tác dụng khai thác mọi tiềm năng để phát triển kinh tế, trong 

đó có lúa gạo. Trong lĩnh vực xuất khẩu gạo cần có nhiều thành phần kinh tế tham 

gia, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, khả năng thích ứng linh hoạt với thị 

trường gạo thế giới. Điều quan trọng để công tác xuất khẩu gạo đi vào nền nếp là 

khâu quản lý nhà nước theo luật pháp trong hoạt động này: dù doanh nghiệp nhà 

nước hay tư nhân, đều phải kinh doanh theo đúng pháp luật quy định. 

Ngoài ra, cũng cần có những chính sách ưu đãi về tín dụng, bảo trợ sản xuất. 

Phần lớn những người trồng lúa xuất khẩu ở nước ta thuộc tầng lớp nghèo của xã 

hội. Những hộ gia đình xếp loại trung bình của nông thôn đời sống cũng rất khó 

khăn nên thường xuyên thiếu vốn cho sản xuất. Trong điều kiện hiện nay, để có 

sản phẩm lúa gạo xuất khẩu trong quá trình trồng trọt chế biến nhiều khi phải tuân 

thủ quy trình kỹ thuật ngặt nghèo và tốn kém, đặc biệt là các loại lúa đặc sản chất 

lượng cao. Trong tình hình đó cần có sự hỗ trợ về vốn cho nông dân.  

Hiện nay với sự ổn định của nền kinh tế, các ngân hàng cần tăng cường vốn 

cho nông dân vay, dưới hình thức ngắn hạn hay dài hạn, có như vậy các hộ gia 

đình mới có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất theo cả chiều rộng lẫn chiều 

sâu. Các địa phương nên hỗ trợ lãi suất ngân hàng để nông dân sản xuất nhỏ vay 

vốn, nhằm sửa chữa hoặc xây mới sân phơi, mua sắm máy móc thiết bị nông 

nghiệp…. 
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3.5.1.3 Các giải pháp về đầu tư 

Cũng như tất cả các ngành nghề khác trong nền kinh tế, ngành sản xuất và 

xuất khẩu gạo Việt Nam muốn phát triển cần có chính sách đầu tư thoả mãn, hợp 

lý. Hơn nữa, gạo là mặt hàng xuất khẩu quan trọng, vì vậy cần được đầu tư xứng 

đáng với vị trí chiến lược của nó trong nền kinh tế hiện nay của đất nước ta. Để 

tăng cường đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu gạo trong những năm tới, nhà nước 

cần tập trung đầu tư trong các lĩnh vực sau: 

 Đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất 

Đây là điều kiện tiên quyết để sản xuất có hiệu quả. Hệ thống này cần phải 

được trang bị hiện đại, đồng bộ, phù hợp với môi trường, đảm bảo cho sức cạnh 

tranh của lúa gạo. Cơ sở hạ tầng cần được chú trọng nhất ở các khâu sản xuất, chế 

biến bằng việc lắp đặt, sử dụng các máy móc mới, công suất cao, cải tiến hệ thống 

điện nước, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý chất lượng gạo. 

Ngoài ra cần xây dựng, tu bổ, cải tạo các công trình thủy lợi, bê tông hóa hệ 

thống kênh mương, đảm bảo chủ động tưới cho 90% diện tích lúa; đầu tư cho 

công nghệ sau thu hoạch phơi sấy, xay xát, đánh bóng, kho tàng bảo quản để nâng 

cao chất lượng sản phẩm và giảm tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch. 

 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất lúa gạo 

Phát triển nguồn nhân lực là một giải pháp quan trọng giúp thúc đẩy xuất khẩu 

gạo, bởi khi nhân lực được khai thác, sử dụng đầy đủ và hợp lý, khi chất lượng 

của nguồn nhân lực cao hơn, sẽ nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 

phẩm. Nhờ đó mà thúc đẩy xuất khẩu gạo cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Các nhà khoa học, kỹ sư nông nghiệp và nông dân trực tiếp sản xuất chính là 

những người quyết định sự phát triển ngành lúa gạo của nước ta nên cần có chính 

sách đầu tư đội ngũ này một cách hợp lý về cả chất lượng và số lượng. Nhà nước 

cũng cần hỗ trợ giáo dục đào tạo trong ngành nông nghiệp để có được những cán 

bộ có trình độ, tâm huyết với nghề, đem kiến thức của mình vận dụng vào nghiên 

cứu khoa học; cung cấp thường xuyên cho họ những sách báo, tạp chí khoa học, 
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những thông tin cập nhật về các thành tựu khoa học mới ở trong và ngoài nước; 

tạo điều kiện cho họ nâng cao kiến thức, tiếp cận với nền sản xuất lúa gạo của các 

nước có kỹ thuật tiên tiến. Thêm vào đó cần có chính sách khuyến khích tập trung 

những cán bộ trình độ cao này đến các vùng chuyên canh cao, các vùng sản xuất 

quy mô lớn. 

Với người nông dân, cần chuyển giao đến từng hộ những thông tin về kỹ 

thuật, kinh tế, tạo điều kiện cho họ học hỏi, nâng cao dân trí. Ngoài ra, nhà nước 

cũng cần mở các chương trình học tập, huấn luyện thiết thực, qua các chương 

trình phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công 

nghệ mới cho nông dân và công nhân nông nghiệp. Các cấp huyện, xã cần tổ chức 

giới thiệu giông lúa mới, cách gieo cấy, chăm sóc có hiệu quả, tránh tình trạng chỉ 

áp dụng kinh nghiệm lâu năm trong nghề trồng lúa mà coi nhẹ những ứng dụng 

khoa học công nghệ mới.  

 Đầu tư vào nghiên cứu các ứng dụng khoa học công nghệ 

Cũng như tất cả các ngành khác, trong sản xuất lúa gạo, khoa học công nghệ 

là lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư để trở thành động lực mới cho sự phát triển, trong 

đó cần đầu tư cho việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh 

học gắn với nghiên cứu chuyển giao để giúp nông dân tiếp cận và sử dụng được 

những thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại về giống, phân bón, thuốc trừ 

sâu… nhằm có được những sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh 

với các loại gạo của Thái Lan, Hoa Kỳ... trên thị trường thế giới. 

Những khó khăn về vấn đề kinh phí cho nghiên cứu khoa học cần phải được 

khắc phục, tránh nguy cơ tụt hậu quá xa so với các nước khác. Nhà nước cần phát 

huy vai trò chỉ đạo của các cơ sở nghiên cứu chính là các viện, các trường đại học, 

đồng thời huy động mọi lực lượng khác tham gia nghiên cứu trong đó có các 

doanh nghiệp, nông trường... Mặt khác, nhà nước cần khuyến khích đầu tư xây 

dựng các hệ thống trang trại nghiên cứu - thực nghiệm triển khai về giống, thuỷ 
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nông, bảo vệ thực vật, cải tạo đất ở các khu vực sản xuất. 

Đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế đấu thầu công khai và cho phép mọi đối tượng 

đều được tham gia vào hoạt động nghiên cứu để khai thác tối đa và có hiệu quả 

các cơ sở khoa học, thu hút mọi nguồn lực của các nhà khoa học vào việc nghiên 

cứu và triển khai, ứng dụng cho từng khâu canh tác cụ thể. 

Ngoài ra nhà nước cần khuyến khích chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong 

các lĩnh vực khoa học công nghệ để tranh thủ những tiến bộ kĩ thuật mới và hiện 

đại của các nước và các tổ chức trên thế giới. 

 Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bến cảng và các dịch vụ phục vụ 

xuất khẩu gạo 

Gạo được thu mua và xuất sang nước ngoài qua các cảng khẩu. Tuy nhiên, cơ 

sở hạ tầng phục vụ cho xuất khẩu ở nước ta còn rất nhiều hạn chế. Gạo xuất khẩu 

thường tập trung về các cảng lớn, nơi diễn ra hoạt động xuất, nhập của rất nhiều 

loại hàng nên rất dễ dẫn đến sự ùn tắc. Vấn đề đặt ra là cần tạo sự thông suốt về 

vận tải, khâu cuối cùng của xuất khẩu gạo. Các cảng biển cần được đầu tư, nâng 

cấp, cải tiến lại hệ thống kho bãi, phương tiện bốc dỡ để đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển xuất khẩu gạo đúng thời gian và tiến độ. Song song với các cầu cảng, các 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần ký kết hợp đồng với các cơ quan của bộ giao 

thông vận tải, bảo đảm đúng tiến độ vận chuyển từ nơi sản xuất, dự trữ và xuất 

khẩu. 

Ngoài ra dịch vụ bảo hiểm và vận tải hàng hải phục vụ xuất khẩu gạo cũng 

cần chú trọng phát triển. Hiện tại, giá gạo bán của ta cho các nhà nhập khẩu 

thường là giá FOB, tạo cho chúng ta tâm lý an toàn khi xuất khẩu, tránh những rủi 

ro có thể xảy ra trên đường vận chuyển. Tuy nhiên chúng ta không phát triển được 

đội hàng hải và bảo hiểm, giá lại cao so với CIF. Vì vậy cần đưa ra giải pháp đẩy 

mạnh dịch vụ bảo hiểm và vận tải hàng hải bằng cách liên doanh với các hãng bảo 

hiểm danh tiếng quốc tế để tạo tâm lý yên tâm, tín nhiệm với khách hàng, phát 

triển khả năng vận tải hàng hải. Có như thế thì các nhà xuất khẩu gạo của Việt 
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Nam mới thu được lợi nhuận từ dịch vụ bảo hiểm, hàng hải đồng thời tạo điều 

kiện phát triển ngành nghề, giải quyết công ăn việc làm cho nhân công trong 

ngành trên.  

3.5.1.4 Thực hiện đồng bộ các giải pháp khoa học - kỹ thuật trong sản xuất 

gạo xuất khẩu 

 Giải pháp về giống lúa 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản xuất, cung ứng và ứng dụng các giống lúa 

mới. Đây là giải pháp cần đi trước một bước, kể cả nghiên cứu, triển khai và việc 

áp dụng vào thực tiễn, nhằm tạo ra những tiền đề cơ bản cho các giải pháp kỹ 

thuật khác phát huy hiệu quả cải tiến cơ cấu sản xuất. 

Xúc tiến nhanh việc bình tuyển các loại giống lúa đặc sản của các địa phương, 

từ đó hình thành quỹ gen về giống lúa chất lượng cao để xuất khẩu. 

Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về giống lúa theo hướng: rút ngắn thời 

gian từ khâu thử nghiệm đến sản xuất đại trà, đồng thời vẫn giữ được độ an toàn 

khi đưa các giống mới ra sản xuất đại trà. 

Hình thành hệ thống nhân giống lúa thích hợp để thường xuyên thay giống lai 

tạp bằng giống thuần cho nông dân, do phần lớn các giống lúa mới đều bị xuống 

cấp nhanh, dễ bị lai tạp. 

 Giải pháp về phân bón 

Đây là giải pháp kỹ thuật cần tiến hành đồng bộ với giải pháp về giống lúa. Vì 

rằng, phần lớn các loại giống lúa mới kể cả một số giống lúa đặc sản đều chịu 

được cường độ thâm canh cao, và chỉ trong điều kiện đó các giống lúa mới đạt 

hiệu quả kinh doanh cao. 

Với điều kiện kinh doanh hiện nay nhà nước cần khuyến khích duy trì việc sử 

dụng phân hữu cơ truyền thống (phân chuồng, phân xanh…). Do các loại phân 

hữu cơ rẻ tiền, có tác dụng tốt với cây trồng và đất, có sẵn đặc biệt tại các vùng 

trồng lúa. Sử dụng loại phân này là một cách tận dụng có hiệu quả chất thải của 

ngành chăn nuôi, lại có tác dụng bảo vệ môi trường. Ngoài ra cũng cần chuyển 
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dịch cơ cấu phân bón giữa các loại phân hoá học và phân hữu cơ công nghiệp và 

phân vi sinh theo hướng tăng dần tỷ trọng phân hữu cơ công nghiệp và phân vi 

sinh. 

Khuyến khích tăng cường sản xuất phân bón trong nước kết hợp với nhập 

khẩu các loại phân hoá học tổng hợp. Cách đó vừa để nâng cao hiệu quả sử dụng 

phân bón vừa tránh lối bón phân đơn điệu kém hiệu quả của nông dân ta: chỉ chú 

ý tới bón phân đạm, ít chú ý tới các loại phân lân, kali và các yếu tố vi lượng 

khác. 

Cần tăng cường quản lý của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh phân bón: đảm 

bảo quảng cáo chất lượng phân bón trung thực, sản xuất đúng chất lượng đã đăng 

ký, chống sản xuất phân bón giả…. Đồng thời, chấn chỉnh lại cơ chế quản lý sản 

xuất và nhập khẩu các loại phân bón. 

 Giải pháp về phòng trừ sâu bệnh 

Khi sử dụng thuốc trừ sâu cần chú ý nguyên tắc: đúng chỗ, đúng mức, đúng 

cách, đúng lúc. Hiện nay việc sử dụng thuốc trừ sâu đang bị lạm dụng ảnh hưởng 

đến vấn đề kinh tế và sức khoẻ của người nông dân. Do đó cần nâng cao hiểu biết 

của người nông dân về các loại sâu bệnh cũng như tính năng của các loại hoá chất 

phòng trừ.  

Nhà nước cần có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất và mua bán thuốc 

phòng trừ sâu bệnh trên thị trường nhằm tránh được hàng giả xâm nhập thị 

trường. 

 Giải pháp về hệ thống thủy lợi 

Lúa là cây trồng dưới nước, trong quá trình sinh trưởng từ khi gieo mạ đến khi 

thu hoạch, nếu trên ruộng lúa duy trì một lượng nước thích hợp thì lúa sẽ phát 

triển tốt và cho năng suất cao. Vì vậy, lượng nước tiêu thụ trên ruộng lúa cho cây 

trồng phát triển và do ngấm, bốc hơi là rất lớn. Tuy nhiên thực tế trong các thời 

vụ trồng lúa, lượng nước mưa là nguồn cung cấp nước tự nhiên chủ yếu cho lúa 

lại phân phối không đồng đều trong năm. Mùa mưa, mưa lớn tập trung khoảng 
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thời gian 4-5 tháng, lượng mưa trong mùa chiếm 80-85% lượng mưa cả năm, có 

những trận mưa rào kèm theo bão kéo dài, vì vậy lúa trồng thời kì này thường bị 

ngập úng, song vẫn có những lúc các ruộng lúa vẫn thiếu nước. Mùa khô, lượng 

mưa nhỏ chỉ chiếm 15% lượng mưa cả năm, lúa trồng trong thời kì này thường 

không đủ nước, tình trạng hạn hán thường xuyên xảy ra. Chính vì thế, với điều 

kiện thời tiết khí hậu ở Việt Nam, để đảm bảo lúa có năng suất cao và ổn định 

không thể thiếu những hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng lúa. 

Ỏ những vùng khác nhau cần bố trí hệ thống thủy lợi khác nhau sao cho phù hợp 

với điều kiện từng vùng vừa đảm bảo cung cấp đủ nước theo quy trình sản xuất, 

vừa xử lý được nguồn nước bị ô nhiễm để đảm bảo vệ sinh môi trường và chất 

lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng cao tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

Đối với vùng sẵn có hệ thống thủy lợi, nhà nước cần khuyến khích nông dân  

triệt để sử dụng hết năng lực của hệ thống, mở rộng diện tích tưới. Các công trình 

bị hư hỏng cần được sửa chữa tích cực bởi việc bảo vệ công trình thủy lợi phải là 

công việc của toàn dân. Cần nghiên cứu việc mở rộng nạo vét và kéo dài các kênh 

máng, mương; đắp bờ,  khoanh vùng, kết hợp chặt chẽ các công trình lớn, nhỏ; 

nhanh chóng hình thành mạng lưới thủy lợi để tưới tiêu và tiêu nước một cách chủ 

động. Hoàn thiện hệ thống, nâng cao mức chủ động tưới và tiêu nước, tạo thuận 

lợi cho việc áp dụng phương pháp tưới khoa học, vừa tiết kiệm nước, vừa phục vụ 

kĩ thuật thâm canh, tăng năng suất. 

Đối với các vùng hay bị hạn mà chưa có hệ thống thủy lợi cần phát triển mạnh 

các loại công trình trữ nước, dẫn nước và lấy nước sông, nhằm nhanh chóng chấm 

dứt tình trạng nhờ nước trời. Đặc biệt là các vùng miền núi, đi lại khó khăn cần 

xây dựng hệ thống kênh đào, mương nhỏ đưa nước về ruộng để đảm bảo cho lúa 

sinh trưởng và phát triển. Ở những nơi có điều kiện thì xây cống lấy nước sông. 

Nếu cao quá không có điều kiện xây cống để tưới thì nghiên cứu đặt trạm bơm 

hoặc thuyền bơm lưu động.  

Đối với vùng úng cần đắp bờ, khoanh vùng, chia từng vùng cao thấp khác 
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nhau, mỗi vùng đều có đường tưới nước, không cho đồng cao dồn xuống đồng 

trũng. Ngoài ra có thể phát triển mạng lưới kênh mương trên đồng ruộng, nhằm 

tăng thêm sức chứa nước trong đồng và đảm bảo tiêu nhanh, rút ngắn thời gian bị 

ngập. Thêm vào đó cần tích cực nạo vét và mở rộng các sông ngòi tiêu thủy, uốn 

nắn các đoạn quanh co và tôn cao bờ sông; xây dựng cống tiêu nước ra sông và 

cống điều hòa nước giữa các cánh đồng. 

3.5.1.5 Giải pháp hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại 

Những giải pháp hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại cần phải được đẩy 

mạnh như: đàm phán, kí kết các Hiệp định, Nghị định thương mại của chính phủ 

với nước ngoài để từ đó tạo ra nhu cầu gạo của nước họ.  

Bên cạnh đó, các tổ chức xúc tiến thương mại cần phải cung cấp các dịch vụ 

hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; tạo môi trường 

kinh doanh quốc tế bình đẳng, giúp doanh nghiệp có được những điều kiện thuận 

lợi để mở rộng thị trường, giảm thiểu chi phí, tăng lợi nhuận; thông tin về các thị 

trường, tư vấn về pháp lý, giúp giải quyết các vướng mắc trong quan hệ thương 

mại với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhà quản lý và người tiêu 

dùng, giúp cho các doanh nghiệp tận dung cơ hội và hạn chế những rủi ro trên thị 

trường.  

Ngoài ra cần phải có những chính sách và giải pháp để hoạt động xúc tiến 

thương mại chuyển sang hướng chủ động tích cực hơn, không chỉ dừng ở việc duy 

trì, tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng để bán những sản phẩm gạo hiện 

có, mà còn phải quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường, phát hiện, xác định lợi 

thế cạnh tranh để sản xuất ra những sản phẩm gạo mang tính cạnh tranh cao. Từng 

bước đưa hoạt động xúc tiến thương mại mang tính chuyên môn hóa cao. Trước 

mắt, hoạt động xúc tiến thương mại nên tập trung vào các giải pháp dễ làm như 

hội chợ, quảng cáo…. 

Một trong những giải pháp quan trọng là cần phải xúc tiến nhanh các hoạt 

động xây dựng, đăng ký, bảo vệ nhãn mác, thương hiệu các sản phẩm gạo để 
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người tiêu dùng từng bước làm quen với nhãn mác, thương hiệu và chất lượng 

gạo của từng doanh nghiệp, từng địa phương, từng vùng. Cần có những chính 

sách và giải pháp về xuất xứ của mặt hàng gạo được đưa vào lưu thông hoặc xuất 

khẩu; ngăn ngừa, bảo vệ thương hiệu trước các hành vi xâm hại, làm giả, làm 

nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại. 

3.5.2 Giải pháp từ phía các doanh nghiệp 

3.5.2.1 Ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến gạo xuất khẩu 

Một yếu tố quan trọng gây hạn chế chất lượng gạo là công nghệ sau thu 

hoạch. Chất lượng phơi nắng thóc kém khiến tỷ lệ hạt gẫy vỡ trong xay xát cao. 

Công nghệ sau thu hoạch của Việt Nam kém hiệu quả do quá tập trung vào công 

đoạn xay xát mà chưa quan tâm đến các công đoạn khác, và một phần do việc đầu 

tư nâng cấp công nghệ không đem lại lợi tức cao. Đây là khâu rất yếu hiện nay, vì 

vậy, trong những năm tới cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:  

Hoàn thiện công nghệ sau thu hoạch: cần quan tâm đầu tư nâng cấp công nghệ 

thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch (dùng máy sấy thay cho phơi thóc bằng ánh 

sáng mặt trời). Tăng cường đầu tư cho công nghiệp xay xát, chế biến gạo, áp dụng 

các công nghệ tiên tiến trong tạm trữ như sử dụng khí cacbon dioxit, nitơ, công 

nghệ bảo quản mát. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc cung cấp cây giống, 

khuyến nông, mua, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển, bốc xếp… phải thực hiện quản 

lý theo tiêu chuẩn ISO, đặc biệt là ở những vùng trọng điểm lúa gạo xuất khẩu. 

Tăng cường xây dựng mạng lưới kiểm tra, giám sát chất lượng gạo, từ khâu 

giống đến chất lượng gạo chế biến, đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng gạo xuất 

khẩu giữa các đơn vị tham gia xuất khẩu. 

Tăng cường dự trữ nhằm giảm thiểu các biến động bất lợi của thị trường thế 

giới, và các thiệt hại do thiên tai gây ra, xây dựng hệ thống kho dự trữ và tổ chức 

lại hệ thống mua gom, dự trữ gạo xuất khẩu. 

Tăng cường quản lý chất lượng gạo xuất khẩu, nâng cao chất lượng gạo xuất 

khẩu từ khâu trồng, thu hoạch, bảo quản đến khâu xay xát, chế biến và đóng gói 
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theo tiêu chuẩn thống nhất phù hợp với yêu cầu của thị trường thế giới. 

3.5.2.2 Giải pháp về phát triển thị trường 

Thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt đối 

với những loại hàng hóa xuất khẩu. Cần phải khẳng định thị trường quyết định 

sản xuất. Hoạt động thương mại không chỉ nhằm tiêu thụ sản phẩm đầu ra của sản 

xuất và cung ứng nhu cầu hàng hóa đầu vào cho sản xuất mà còn có tác dụng chỉ 

đường, định hướng sản xuất phát triển. Thương mại chủ động liên kết với sản xuất 

và thâm nhập vào sản xuất, định hướng và thúc đẩy sản xuất phát triển; đồng thời 

mở rộng lưu thông, đẩy mạnh tiêu thụ đầu ra để đẩy nhanh chu trình tái sản xuất. 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước về xuất khẩu gạo như hiện 

nay và các năm tới, các doanh nghiệp Việt Nam nhất thiết phải có hệ thống các 

giải pháp hữu hiệu về thị trường ngoài nước. Để tăng sức cạnh tranh của hạt gạo 

Việt Nam trên thị trường thế giới cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, không chỉ 

là tăng năng suất và chất lượng sản xuất trong nước để giảm chi phí, mà còn phải 

mở rộng và ổn định thị trường theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, đảm bảo 

chữ tín với khách hàng, tăng cường tiếp thị, đầu tư nghiên cứu và dự báo thị 

trường…. Các giải pháp cụ thể như:  

 Nghiên cứu thị trường 

Thị trường là yếu tố quyết định đầu ra của sản phẩm. Nghiên cứu thị trường là 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam. Công tác nghiên cứu thị 

trường của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần được tổ chức tập trung, khách 

quan và khoa học bao gồm: hoàn thiện hệ thống thông tin về tình hình mặt hàng 

gạo trên thế giới, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp các thông tin về 

biến động thị trường gạo thế giới, phát triển mạng lưới cung cấp thông tin về thị 

trường thế giới, tiếp cận thị trường xuất khẩu thông qua hệ thống các thương vụ 

của Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, các doanh nghiệp có thể hiểu biết về các đặc 

tính, thói quen tiêu dùng, thị hiếu của các khu vực thị trường đồng thời cho phép 

đánh giá tiềm năng và quy mô thị trường. Có như vậy các doanh nghiệp xuất khẩu 
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mới thực hiện xâm nhập và thích ứng với thị trường, tạo thế cạnh tranh để mở 

rộng thị phần của mình. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần hình thành các phòng, ban chuyên trách cho 

việc khai thác thông tin về xuất khẩu gạo, cung cấp thông tin về giá cả thị trường, 

tình hình hoạt động của các thành viên trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời các 

chính sách mới của nhà nước cho các doanh nghiệp mình. Hệ thống thông tin phải 

thật chính xác, cập nhật để có những phản ứng linh hoạt trước những biến động 

của thị trường. 

Xây dựng thị trường xuất khẩu gạo là một đòi hỏi mang tính cấp thiết và chiến 

lược. Các doanh nghiệp thông qua những lần xuất khẩu cần tạo lập và đặt mối 

quan hệ thương mại với các đối tác nước ngoài có nhu cầu lớn về xuất khẩu gạo, 

tranh thủ khai thác các mối quan hệ để ký các hợp đồng xuất khẩu gạo hoặc các 

bản thoả thuận phối hợp, hợp tác với doanh nghiệp nước bạn để tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp mình hoạt động đồng thời có thể hỗ trợ cho việc tìm 

kiếm thị trường bên ngoài. Trong quá trình xuất khẩu gạo, cần tranh thủ gây dựng 

uy tín thương mại quốc tế đối với các bạn hàng, từng bước tạo thói quen ưa 

chuộng, tiêu dùng gạo Việt Nam, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu chiếm lĩnh thị trường. 

 Lựa chọn các thị trường mục tiêu 

Việc lựa chọn các thị trường mục tiêu cho xuất khẩu gạo trong những năm tới 

là vấn đề khá nan giải. Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện 

nay là sắp xếp các phân đoạn thị trường xuất khẩu gạo theo thứ tự ưu tiên và hiệu 

quả kinh tế, đầu tư vốn cho sản xuất, chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông 

nghiệp, tạo tiền đề cho xuất khẩu gạo trong tương lai. 

Những năm sắp tới, các doanh nghiệp cần tập trung xuất khẩu gạo vào những 

thị trường tiêu biểu sau: 

Thứ nhất là thị trường gạo phẩm cấp thấp. Đây là thị trường tập trung những 

nước nghèo tiêu thụ gạo chất lượng thấp và trung bình. 

Thị trường ổn định gạo bao gồm các nước ASEAN như Philippines, 



 

 

97 
Malaysia.... Đây là một thị trường quan trọng cần hướng tới. Về cơ bản giữa nước 

ta và các nước ASEAN, cơ cấu hàng xuất khẩu tương tự như nhau. Tuy nhiên các 

doanh nghiệp cần khai thác những ưu thế và giá nhân công rẻ so với nhiều nước 

trong khu vực địa lý để tăng mức xuất khẩu vào thị trường này đặc biệt là các mặt 

hàng nông sản như gạo. Mặc dù các doanh nghiệp có gặp phải sự cạnh tranh gay 

gắt với Thái Lan về gạo nhưng hạt gạo Việt Nam vẫn có chỗ đứng tại các nước 

Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia; trong đó Philippines liên tục nhiều 

năm liền là bạn hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. 

Thị trường không ổn định là những thị trường nhập gạo của Việt Nam với số 

lượng không đồng đều, cụ thể là thị trường châu Phi. Các quốc gia châu Phi rất có 

triển vọng đối với gạo xuất khẩu của Việt Nam nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. 

Khu vực này thường có những bất ổn định về chính trị, khó có khả năng thanh 

toán nên lượng gạo nhập từ Việt Nam dù nhiều nhưng không ổn định. Tuy nhiên 

khu vực này vẫn là thị trường đầy tiềm năng đối với Việt Nam và các doanh 

nghiệp xuất khẩu cần phải tập trung khai thác trong những năm tới. 

Ngoài ra, một thị trường tiềm năng khác cần khai thác là Trung Quốc. Là quốc 

gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,3 tỷ dân, nhu cầu tiêu thụ gạo lớn, Trung 

Quốc hứa hẹn là nước nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam. Trong những năm gần 

đây Trung Quốc nhập khẩu khá nhiều gạo của Việt Nam nhưng chủ yếu là nhập 

khẩu qua đường tiểu ngạch. Đối với thị trường này đòi hỏi nhà nước phải có sự 

chỉ đạo đồng nhất trong hoạt động xuất khẩu: thực hiện đàm phán, ký kết các hiệp 

định thương mại ở các cấp độ khác nhau (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện),  

bảo đảm quan hệ ngoại thương lâu dài và ổn định nhằm tránh những rủi ro và tổn 

thất. 

Thứ hai là thị trường gạo phẩm cấp cao bao gồm các nước nhập khẩu gạo chất 

lượng cao từ Việt Nam: thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Đông. 

Hiện nay kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam vào thị trường EU 

chưa lớn do có sự cạnh tranh gay gắt của gạo Thái Lan. Tuy nhiên trong tương lai, 
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khi chúng ta nâng cao được chất lượng gạo thì đây là một thị trường rất có tiềm 

năng. Các chuẩn mực kinh doanh của EU đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam 

phải thật sự năng động, đảm bảo chất lượng gạo và giữ chữ tín trong giao dịch, 

buôn bán, từng bước xuất khẩu trực tiếp gạo Việt Nam vào khu vực này. 

Là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới nhưng Hoa Kỳ cũng 

có nhu cầu nhập khẩu. Năm 2001, hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- 

Hoa Kỳ được ký kết, các doanh nghiệp Việt Nam có thể hưởng quy chế tối huệ 

quốc của Hoa Kỳ nên gạo của ta có thể tiếp cận và xâm nhập vào thị trường này 

dễ dàng hơn. Trong tương lai, chúng ta cần mở rộng quan hệ để có mức xuất khẩu 

gạo ổn định vào thị trường Hoa Kỳ nói riêng cũng như các nước châu Mỹ nói 

chung. 

Nhật Bản là nước tiêu thụ gạo đòi hỏi chất lượng cao. Do vậy, các doanh 

nghiệp của ta cần nắm bắt xu thế này để đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng 

sản phẩm mới có thể có chỗ đứng trên thị trường. 

Những nước tại thị trường Trung Đông nhập khẩu gạo chất lượng cao của 

Việt Nam thường là những nước giàu có trên thế giới, có khả năng thanh toán cao 

cũng như ở những vị trí thuận lợi cho thương mại quốc tế. Do chưa hiểu biết 

nhiều về bạn hàng và thị trường ở khu vực này nên kim ngạch buôn bán giữa Việt 

Nam và các nước này không đáng kể. Bước đầu gạo Việt Nam đã có chỗ đứng và 

được ưa dùng tại Iran, Irag, Ả Rập Saudi.... Trong tương lai, khu vực này sẽ mở ra 

nhiều cơ hội cho các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam. 

Nhìn chung, gạo chất lượng thấp của Việt Nam chiếm tỷ lệ khá cao tại thị 

trường châu Á và châu Phi rộng lớn, vì thế cần khai thác những thị trường này ỏ 

mức độ tối đa. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách thúc đẩy đầu 

tư vào sản xuất nâng cao chất lượng gạo nhằm đưa mặt hàng này xâm nhập thị 

trường các nước tiêu thụ gạo phẩm cấp cao. Do vậy, chúng ta cần phải kết hợp 

giữa việc giữ vững các thị phần đã xuất khẩu, chuyển dần sang sản xuất và xuất 

khẩu gạo cao cấp và đặc sản để đi vào thị trường cao cấp, thu được giá trị xuất 
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khẩu cao hơn. 

Như vậy, thị trường xuất khẩu gạo còn rộng mở, khả năng tham gia vào thị 

trường gạo của Việt Nam ngày càng tăng. Trong những năm tới, các doanh 

nghiệp cần thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo sao cho có thể đem lại hiệu quả 

kinh tế cao nhất trong nền kinh tế quốc dân.  

3.5.2.3 Giải pháp về xúc tiến thương mại  

Các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại bao 

gồm: nghiên cứu thị trường; tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm,... bằng cách thực 

hiện các chiến dịch quảng cáo, tham gia hội chợ, triển lãm, lập văn phòng đại diện 

ở nước ngoài,…. 

Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước trong vấn đề thị trường, các doanh nghiệp 

phải chủ động tìm bạn hàng và phương thức kinh doanh thích hợp để xâm nhập, 

duy trì và mở rộng chỗ đứng trên thị trường gạo thế giới. Các doanh nghiệp cần 

đa dạng hoá khách hàng và tận dụng cả những hợp đồng có khối lượng không lớn 

đồng thời cũng có thể thiết lập quan hệ với các tập đoàn xuyên quốc gia là những 

tổ chức kinh tế vững mạnh có tầm hoạt động rộng, sự am hiểu về thị trường và 

khả năng về vốn lớn để đảm bảo thị trường xuất khẩu ổn định. 

Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm gạo cũng đóng vai trò 

quan trọng trong kinh doanh nhằm xúc tiến nhanh chóng việc bán hàng, góp phần 

quyết định vào sự thành công hay thất bại của hoạt động xuất khẩu gạo. Quảng 

cáo sản phẩm này nhằm mở ra những thị trường mới, củng cố nhãn hiệu hàng hoá, 

uy tín của doanh nghiệp và là công tác không thể thiếu được trong xuất khẩu gạo 

hiện nay. Các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư ngân sách cũng như tuyển dụng 

những người có năng lực, các chuyên gia giỏi cho quảng cáo vì hoạt động này 

muốn có hiệu quả lớn thì không phải là vấn đề đơn giản, đặc biệt là khi đối tượng 

tiếp nhận lại là các khách hàng nước ngoài. 

3.5.2.4 Hình thành chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu gạo 

Hình thành chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu gạo liên quan đến 
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nhiều đối tượng tham gia. Đó là doanh nghiệp, người nông dân, nhà nghiên 

cứu,… Thương hiệu gạo mang tính quy mô lớn và ảnh hưởng đến cả vùng trồng 

lúa. Nhìn chung xây dựng mô hình thương hiệu tập thể là phù hợp với đặc điểm 

của mặt hàng gạo. Mô hình này có thể khai thác tối đa tiềm năng của những thành 

viên trong hiệp hội hay lợi thế từ vị trí địa lý. Hiện nay các doanh nghiệp tại vùng 

trồng lúa nổi tiếng hy vọng vào khả năng xây dựng và đăng ký bảo hộ cho tên gọi 

xuất xứ. Do vậy biện pháp hiệu quả nhất là các doanh nghiệp tại địa phương cần 

thành lập hiệp hội và tiến hành xây dựng thương hiệu tập thể cho đặc sản gạo của 

địa phương mình và phát triển thương hiệu này ra thị trường trong nước và thế 

giới. Chẳng hạn hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu là một điển hình.  

Các doanh nghiệp nên hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu từ khâu 

nghiên cứu thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Cần có chiến lược cải 

tiến chất lượng sản phẩm từ khâu quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, giống, 

chăm sóc, vận chuyển, bảo quản, chế biến,… Tất cả phải theo một quy trình 

chuẩn và nếu đảm bảo quy trình đó thì sản phẩm gạo mới được mang thương 

hiệu. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải xây dựng chính sách giá cạnh tranh và kế 

hoạch tiến hành quảng bá thương hiệu thông qua các phương tiện khác nhau như 

tham gia các hội chợ, triển lãm, xây dựng trang web, quảng cáo trên phương tiện 

thông tin đại chúng,…. Khi đã xây dựng được mô hình thương hiệu hợp lý, các 

doanh nghiệp cần tạo dựng các yếu tố thương hiệu sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 
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KẾT LUẬN 

Qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những 

thay đổi tích cực, làm thay đổi mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Chúng ta đã đạt 

được một số thành tựu đáng kể trong ngoại thương, đặc biệt trong xuất khẩu gạo. 

Những con số báo cáo hàng năm là kết quả thật đáng tự hào của ngành nông 

nghiệp nước ta, thể hiện quyết tâm của nhân dân và đường lối chỉ đạo đúng đắn 

của Đảng và nhà nước. Vị thế của Việt Nam đã được nâng lên, sánh vai cùng các 

nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. 

Gạo đã trở thành mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam. 

Hiện nay gạo Việt Nam đã có mặt trên 120 quốc gia trên thế giới, đáp ứng nhu 

cầu của người tiêu dùng quốc tế với nhiều chủng loại gạo đa dạng và phong phú.  

Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, tìm hiểu và nghiên cứu vai trò, sức ảnh hưởng và 

thực trạng sản xuất cũng như xuất khẩu gạo là cần thiết, mang lại cho chúng ta 

một cái nhìn sâu hơn, một hiểu biết rộng hơn để có thể đưa ra những chính sách, 

biện pháp thích hợp thúc đẩy xuất khẩu gạo, phát huy lợi thế của đất nước, mang 

lại cuộc sống ấm no và phồn vinh cho nhân dân. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài 

đã giải quyết được những vấn đề sau đây: 

Phân tích vị trí chiến lược của xuất khẩu gạo trong nền kinh tế quốc dân để 

thấy được lợi ích của việc sản xuất và xuất khẩu gạo. Những năm qua, xuất khẩu 

gạo đã thu về một lượng ngoại tệ lớn cho đất nước, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế và thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân 

dân, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 

nước. 

Thông qua việc phân tích, đánh giá các thông tin, số liệu về thực trạng sản 

xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2009, chúng ta có cái 

nhìn cụ thể hơn về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng lúa cũng như tình 

hình chế biến lúa gạo. Những yếu tố này đều tác động đến sản lượng và chất 

lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Do sản xuất tăng nhanh và ổn định, mức 
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lương thực bình quân nói chung và lúa gạo nói riêng liên tiếp được cải thiện, Việt 

Nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn dư thừa lương 

thực để xuất khẩu, trở thành nước xuất khẩu gạo quan trọng của thế giới. Tuy 

trong những năm gần đây Việt Nam đạt vị trí cao về số lượng gạo xuất khẩu 

nhưng về chất lượng thì còn nhiều yếu kém. Chất lượng của gạo nói chung phụ 

thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên và tác động của con người như đất đai, khí 

hậu, nước tưới, phân bón, giống lúa, chế biến, vận chuyển, bảo quản... mà quan 

trọng nhất là giống lúa, các phương pháp sản xuất và các khâu sau thu hoạch. 

Chất lượng gạo và khả năng hạn chế của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tiếp 

cận thông tin, giao dịch đàm phán, tìm kiếm bạn hàng,… làm cho giá gạo xuất 

khẩu của Việt Nam thường thấp hơn giá gạo quốc tế. 

Bên cạnh đó, đề tài cũng đánh giá về cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt 

Nam với thị trường lớn nhất là châu Á và châu Phi. Tuy nhiên người dân ở các 

nước thuộc 2 khu vực chủ yếu tiêu dùng loại gạo có chất lượng trung bình và 

thấp. Loại gạo chất lượng cao của Việt Nam được xuất sang Hoa Kỳ, một số ít các 

nước châu Âu,… nhưng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ gạo Thái Lan nên kim 

ngạch xuất khẩu chưa nhiều.  

Thời gian qua, chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều cố gắng 

trong công tác thúc đẩy xuất khẩu gạo với các biện pháp như hỗ trợ vốn, xúc tiến 

thương mại mặt hàng gạo, đổi mới công nghệ sản xuất và chế biến gạo. Công tác 

trên đã thu về một số thành tựu đáng ghi nhận nhưng vẫn còn một số hạn chế như 

nhiều doanh nghiệp chưa nhận được hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, số vốn đầu 

tư cho xúc tiến thương mại gạo còn quá ít. 

Từ những thực trạng trên, đề tài rút ra những cơ hội và thách thức đối với xuất 

khẩu gạo của Việt Nam. Để tận dụng tối đa những cơ hội cũng như loại bỏ thách 

thức, đòi hỏi nhà nước, các doanh nghiệp phải có những chính sách, biện pháp 

thích hợp như: quy hoạch phân vùng thâm canh trồng lúa cho xuất khẩu; áp dụng 

khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và chế biến; đầu tư cho cơ sở hạ tầng, 
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nguồn lực phục vụ sản xuất và xuất khẩu; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và mở 

rộng thị trường; xúc tiến thương mại;…. Có như vậy, nước ta mới thực hiện tốt 

được mục tiêu vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa xuất khẩu gạo, mang lại lợi 

ích cho đất nước. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 
  Ordinary Least Squares Estimation                        
******************************************************************************* 
 Dependent variable is GXK                                                      
 19 observations used for estimation from 1990 to 2008                          
******************************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 DT                       476.7043           680.6021             .70042[.494]  
 SLL                      -93.9715           232.1804            -.40473[.691]  
 T                        269303.5           207212.4             1.2996[.212]  
******************************************************************************* 
 R-Squared                     .83563   R-Bar-Squared                   .81509  
 S.E. of Regression          542893.0   F-stat.    F(  2,  16)   40.6710[.000]  
 Mean of Dependent Variable   3282413   S.D. of Dependent Variable     1262491  
 Residual Sum of Squares     4.72E+12   Equation Log-likelihood      -276.2159  
 Akaike Info. Criterion     -279.2159   Schwarz Bayesian Criterion   -280.6326  
 DW-statistic                  1.3517                                           
******************************************************************************* 
                                                                                
                                                                                
                               Diagnostic Tests                                 
******************************************************************************* 
*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 
******************************************************************************* 
*                     *                          *                            * 
* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   1.9327[.164]*F(   1,  15)=   1.6986[.212]* 
*                     *                          *                            * 
* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   1.1663[.280]*F(   1,  15)=   .98100[.338]* 
*                     *                          *                            * 
* C:Normality         *CHSQ(   2)=   2.2313[.328]*       Not applicable       * 
*                     *                          *                            * 
* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=  .072639[.788]*F(   1,  17)=  .065242[.801]* 
******************************************************************************* 
   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    
   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  
   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      
   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU UY TÍN 

NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM 

STT TÊN DOANH NGHIỆP 

1. TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM 

2. CÔNG TY TNHH XNK KIÊN GIANG 

3. CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH 

4. CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG 

5. CÔNG TY CP GENTRACO 

6. CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG 

7. CÔNG TY LƯƠNG THỰC LONG AN 

8. CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG 

9. CÔNG TY XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG-AN GIANG-AFIEX CO 

10. CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG 

11. CÔNG TY LƯƠNG THỰC BẠC LIÊU 

12. CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH 

13. NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU 

14. CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU 

15. CÔNG TY TNHH KHIÊM THANH 

16. CÔNG TY TNHH SONG THUẬN 

17. CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HẬU GIANG 

18. CÔNG TY TNHH TRUNG AN 

19. CÔNG TY CỔ PHẦN DOCCIMEXCO 

20. CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG 

21. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH PHÁT 

 
Nguồn: http://www.festivalluagao.vn/newsdetail-230-Doanh-nghiep-kinh-

doanh-xuat-khau-uy-tin-nganh-hang-lua-gao-Viet-Nam.html 
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Phụ lục 3 

 HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO  

Số 018/NVF-GL 1999  

Giữa GALLUCK LIMITED 

Phòng A.3/F, Causeway Tower, 16 -22 Ðường Causeway, Vịnh Causeway, 

HONGKONG 

Tel: 8479900, 8976422: Fax: 4839200 

Telex: 57889 WSGTC HK ( sau đây gọi là người Mua) 

Và 

Công ty xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội 

40 đường Hai Ba Trung , Hà Nội VIETNAM 

Tel: 328999, Telex: 328492 - VNF VT 

Ðịa chỉ điện tín : VINAFOOD HANOI (sau đây gọi là người Bán) 

Hai bên cùng đồng ý đối với hợp đồng mua và bán gạo trên cơ sở điều kiện như 

sau: 

1. Hàng hoá: Gạo trắng Việt Nam 

2. Quy cách phẩm chất: 

- Tấm: tối đa 35%  

- Thuỷ phần: tối đa 14,5% 

- Tạp chất: tối đa 0,4% 

- Gạo vụ mùa 1998-1999 

3. Số lượng: 100.000 MT trên dưới 5% theo sự lựa chọn của người bán 

4. Giá cả: 2USD một MT( tịnh) giao hàng tháng 6 đến tháng 9- 1999 

a- Lót hàng, cót tính vào tài khoản của chủ tàu/ người mua 

b- Chi phí kiểm kiện ở trên cầu cảng đi được tính vào tài khoản của người bán (do 

người bán chịu) 

c- Chi phí kiểm kiện trên tàu được tính vào tài khoản của người mua/ chủ tàu 

d- Tất cả các khoản thuế xuất khẩu ở nước xuất xứ do người bán chịu 
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e- Tất cả các khoản thuế nhập, thuế khác ở nước đến... và ở các nước bên ngoài 

Việt Nam sẽ được tính vào tài khoản của người mua 

5. Thời hạn giao hàng: 20-25 ngày sau ngày mở L/C 

6. Bao bì: Gạo phải được đóng trong bao đay mới trọng lượng tịnh mỗi bao 50kg, 

khoảng 50,6 kg cả bì, khâu tay ở miệng bằng chỉ đay xe đôi thích hợp cho việc 

bốc vác và vận tải đường biển; người bán sẽ cung cấp 0,2% bao đay mới miễn phí 

ngoài tổng số bao được xếp trên tàu. 

7. Bảo hiểm: Người mua sẽ chịu 

8. Kiểm tra và xông khói: 

a- Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì do Vinacontrol cấp ở cảng 

xếp hàng hóa tính chất chung thẩm và chi phí do người bán chịu 

c- Thời gian xông khói không tính là thời gian xếp hàng 

9. Các điều khoản về xếp hàng: 

a. Người mua sẽ thông báo ETA của con tàu và các nội dung chi tiết của nó 15 

ngày ( sau khi tàu nhổ neo) và thuyền trưởng sẽ thông báo ETA của tàu, khối 

lượng sẽ được xếp lên tàu và những thông tin cần thiết khác 72/48/24 giờ trước 

khi tàu đến cảng xếp hàng 

b- Thời gian xếp hàng bắt đàu tính từ 1h trưa nếu NOR được trao trước buổi trưa 

và từ 8h sáng của ngày làm việc tiếp theo nếu như NOR được trao vào buổi chiều 

trong giờ làm việc, trong trường hợp tàu đợi để thả neo vì cảng tắc nghẽn thì thời 

gian xếp hàng được tính sau 72 giờ kể từ khi trao NOR 

c- Tốc độ xếp hàng: 800 MT mỗi ngày làm việc liên tục 24h thời tiết cho phép 

làm việc , chủ nhật, ngày nghỉ được trừ ra thậm chí nếu có sử dụng, trên cơ sở có 

ít nhất từ 4 đến 5 hầm tàu/hầm hàng làm việc bình thường và tất cả các cần 

cẩu/cần trục và cuộn dây tời sẵn sàng trong trạng thái tốt, nếu ít hơn thì tính theo 

tỷ lệ 

d- Người bán sẽ thu xếp một địa điểm bỏ neo an toàn tại một cảng an toàn cho 

con tàu có sức chứa từ 10.000 MT - 20.000 MT để bốc hàng 
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e- Khoảng thời gian từ 17h chiều thứ bảy và ngày trước một ngày nghỉ cho đến 8 

sáng của ngày làm việc tiếp theo không tính là thời gian xếp hàng thậm chí có sử 

dụng 

f- Trước khi trao NOR, con tàu phải có giấy quá cảng, ngay sau khi tàu cập cảng ( 

bỏ neo) , thuyền trưởng sẽ yêu cầu Vinacontrol kiểm tra các hầm tàu/hầm hàng và 

cấp giấy chứng nhận các hầm tàu/hầm hàng sạch khô, không có tác nhân gây hại 

và thích hợp để chở lương thực và những chi phí như vậy sẽ được tính vào tài 

khoản của chủ tàu và thời gian không tính là thời gian xếp hàng 

g- Phạt xếp hàng chậm/ thưởng xếp hàng nhanh nếu có, sẽ theo như mức quy định 

trong hợp đồng thuê tàu chuyến; nhưng tối đa là 4.000/2.000 USD một ngày hoặc 

tính theo tỷ lệ và phải được giải quyết ( thanh toán ) trực tiếp giữa người mua và 

người bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày kí B/L 

h- Ðể có được những chứng từ giao hàng như: 

-Các hoá đơn thương mại 

- Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì 

- Giấy chứng nhận xuất xứ 

Bên có trách nhiệm phải thông báo các chi tiết về giao hàng bằng điện tín 

/telex/fax trong vòng 24h sau khi hoàn thành giao hàng 

Vận đơn sẽ được cấp ngày sau khi hoàn thành việc giao hàng và trước khi xông 

khói và được giao ngay cho người mua để mua bảo hiểm 

i- Trong trường hợp hàng hoá đã sẵn sàng để xếp lên tàu như đã được dự định 

trong hợp đồng này nhưng người mua không chỉ định tàu để bốc hàng thì tất cả 

rủi ro, thiệt hại, những chi phí có liên quan đến hàng hoá do người mua chịu trên 

cơ sở đòi bồi thường thực tế của người bán ;ngược lại, nếu không hàng hoá để bốc 

lên tàu đã được chỉ định ở cảng bốc hàng, thì cước khống sẽ do người bán trả trên 

cở sở bản đòi bồi thường thực tế của người mua và người mua sẽ xuất trình những 

chứng từ sau cho Vietcombank để nhận P.B. (thời gian được tính từ 20-25 ngày 

kể từ ngày mở L/C) 
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- NOR có chữ kí của người bán 

- Biên bản được kí giữa thuyền trưởng và người bán xác nhận rằng con tàu đã 

được chỉ định đã đến cảng xếp hàng để nhận số hàng trong hợp đồng nhưng người 

bán không có hàng để bốc lên tàu xác nhận của Vietcombank 

10. Thanh toán: 

a- Sau khi kí kết hợp đồng này, người mua hoặc người bán được chỉ định của 

người mua (SHYE LIAN(HK)- MANUFATURING CO.LTD hoặc người được 

chỉ định khác) sẽ telex đề nghị người bán mở P.B. với 1% tổng giá trị LC tại 

Vietcombank Hà Nội trong vòng 2 ngày người bán sẽ mở P.B. và thông báo cho 

người mua, sau đó, 4 ngày sau khi nhận được xác nhận của Vietcombank, người 

mua sẽ mở một L/C được xác nhận không huỷ ngang bằng điện tín phù hợp với 

hợp đồng này tại ngân hàng quốc tế hạng nhất thanh toán bằng T.T.R có thể chấp 

nhận được đối với 40.000 MT cho Vinafood Hanoi hưởng qua ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam 

Ðối với 60.000 MT người bán cũng chấp nhận rằng người mua hoặc người chỉ 

định của người mua sẽ mở một thư tín dụng thanh toán ngay có thể chuyển 

nhượng được không huỷ ngang bằng điện báo không phù hợp với hợp đồng này 

có thể chấp nhận với chuyển tiền bằng điện. trong trường hợp người bán yêu cầu 

xác nhận L/C, L/C sẽ được xác nhận với chi phí của người bán. 

Trong trường hợp bốn ngày kể từ ngày người mua nhận được xác nhận của 

Vietcombank, nhưng L/C không được mở thì người bán sẽ thu hồi P.B từ 

Vietcombank và sau đó hợp đồng tự động được huỷ bỏ. 

Người bán sẽ thu hồi P.B trên cơ sở xuất trình các chứng từ vận tải cho 

Vietcombank 

b- Việc xuất trình những chứng từ sau đây cho ngân hàng Ngoại thương Việt 

Nam, được thanh toán trong vòng 3-5 ngày làm việc của ngân hàng sau khi nhận 

được bức telex đã được kiểm tra từ Vietcombank chứng tỏ rằng những chứng từ 

này đã được kiểm tra và phù hợp với các điều khoản của L/C 
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- Một bộ đầy đủ vận đơn sạch đã xếp hàng lên tàu ba bản gốc có ghi Cước phí trả 

sau 

- Hoá đơn thương mại làm thành ba bản  

- Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì do Vinacontrol cấp ở cảng 

bốc hàng sẽ có giá trị pháp lí cuối cùng được làm thành sáu bản 

- Những chi tiết thông báo gửi hàng bằng điện tín/Telex/Fax trong vòng 24h sau 

khi hoàn thành việc bốc hàng 

11. Bất khả kháng 

Ðiều khoản bất khả kháng của Phòng Thương mại quốc tế ( ICC ấn phẩm số 421) 

theo hợp đồng này được kết hợp thành 1 bộ phận trong hợp đồng này 

12. Trọng tài: 

Bất cứ sự khác biệt và/hoặc tranh chấp nào phát sinh từ và trong quan hệ với hợp 

đồng này mà không được giải quyết bằng thương lượng sẽ phải đưa ra xử theo 

luật và tập quán trọng tài của Phòng Thương Mại quốc tế ở Paris hợc những nơi 

khác do hai bên thoả thuận  

13. Các điều khoản khác: 

Bất cứ sự sửa đổi điều khoản và điều kiện nào của hợp đồng này phải được hai 

bên thoả thuận bằng văn bản 

Hợp đồng này được làm thành 6 bản gốc bằng tiếng Anh, 3 bản cho mỗi bên 

Hợp đồng này phụ thuộc vào xác nhận cuối cùng của người mua bằng telex ( 18 

tháng 6 năm 1999 là muộn nhất) 

Ðược làm ở Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 1999 

 

Nguồn: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bieu-mau-hop-dong-mua-ban-gao-viet-anh-

.36319.html 

Phụ lục 4 
 

  

 

LÃNH ĐẠO BỘ 

Các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý 

nhà nước 

Các đơn vị sự nghiệp Thương 

vụ 

Các Sở 

Công 

Thương 

Văn phòng Ủy ban 

quốc gia về Hợp tác 

kinh tế quốc tế 
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Vụ Kế hoạch 

Vụ Tài chính 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Vụ Pháp chế 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Thanh tra Bộ 

Văn phòng Bộ 

Vụ Khoa học công nghệ 

Vụ Công nghiệp nặng 

Vụ Năng lượng 

Vụ Công nghiệp nhẹ 

Vụ Xuất nhập khẩu 

Vụ Thị trường trong nước 

Vụ Thương mại miền núi 

Vụ Thị trường châu Á-Thái 

Bình Dương 

Vụ Thị trường châu Âu 

Vụ Thị trường châu Phi, 

Tây Á, Nam Á 

Vụ Thị trường châu Mỹ 

Vụ Chính sách thương mại đa biên 

Vụ Thi đua khen thưởng 

Cục điều tiết điện lực 

Cục quản lý cạnh tranh 

Cục quản lý thị trường 

Cục xúc tiến thương mại 

Cục hóa chất 

Cục công nghiệp địa phương 

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường 

công nghiệp 

Cục Thương mại điện tử và 

công nghệ thông tin 

Cục Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp 

Cơ quan đại diện Bộ công 

thương tại TP Hồ Chí Minh 

Ban thư ký Hội đồng cạnh tranh 

Thương vụ tại các nước  

và các vùng lãnh thổ 

Viện nghiên cứu chiến 

lược, chính sách công 

nghiệp 

Viện nghiên cứu thương 

mại 

Báo Công Thương 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công thương trung ương 

Tạp chí Thương mại 

Tạp chí Công nghiệp 


