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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2018 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

1. TÌNH HÌNH CHUNG 

Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây vụ đông miền 

Bắc; gieo cấy, chăm sóc lúa và gieo trồng cây hoa màu vụ đông xuân trên cả nước. Tính 

đến thời điểm 15/01/2018, cả nước gieo cấy được 1861,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 

95,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy đạt 56,1 nghìn 

ha, bằng 60,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1805,6  nghìn ha, bằng 96,8%. Tiến 

độ gieo trồng lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc thấp hơn cùng kỳ do năm nay bố 

trí lịch thời vụ cây lúa chậm hơn. 

Trong tháng cận Tết, giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa có chuyển 

biến tích cực, người chăn nuôi trong tình trạng hoà vốn, chi phí chăn nuôi không giảm 

khiến người chăn nuôi lợn e ngại tái đàn. Ước tính đàn lợn của cả nước tháng 1 năm 2018 

giảm khoảng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017. Chăn nuôi gia súc  với sự  hỗ trợ từ nhiều dự 

án nên tình hình chăn nuôi bò trên cả nước đạt hiệu quả kinh tế khá cao do đó đã khuyến 

khích người dân duy trì và phát triển đàn bò. Ước tính đàn bò cả nước tháng 1 năm 2018 

tăng khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017.  

Về hoạt động lâm sinh, các địa phương trên cả nước tiến hành công tác phúc tra, 

nghiệm thu và thanh quyết toán công tác lâm sinh năm 2017. Bên cạnh đó, các tỉnh thực 

hiện gieo ươm cây giống để phục vụ trồng cây phân tán và trồng rừng theo kế hoạch 2018. 

Tính đến 20 tháng 1, cả nước trồng được 2.310 ha rừng (Cùng kỳ năm trước chưa tiến 

hành trồng rừng); Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong tháng ước đạt 715 nghìn cây, 

giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2017; Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 620 nghìn m
3
, tăng 

5,6% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác ước đạt 1,53 triệu ste, giảm 0,6% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 1 diễn biến khả quan, sản lượng tôm sú cả 

nước ước đạt 13,7 ngàn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng tôm thẻ ước đạt 

17,6 ngàn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra 

trong tháng diễn biến tốt. Giá cá tra nguyên liệu đang ở mức cao, dao động ở mức 27.000 

– 29.000 đồng/kg. Sản lượng nuôi cá tra của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tháng 1 

năm 2018 ước đạt 90,2 ngàn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 năm 2018 ước đạt 3,09 tỷ USD, 

tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

chính ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 34,1%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 560 triệu USD, 
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tăng 15,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 745 triệu USD, tăng 

18,5%. 

Trong tháng 1/2018, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ít biến 

động. Giá cà phê tăng do thông tin nguồn dự trữ cà phê toàn cầu có xu hướng giảm nhanh 

hơn dự báo trước đây trong khi đó người trồng cà phê trong nước trữ hàng không bán ra 

để chờ giá tăng cao hơn. Giá chè nguyên liệu trong nước tiếp tục tăng nhẹ do nhu cầu thu 

mua nguyên liệu của các nhà máy chế biến cho dịp tết cổ truyền đang tới gần. Giá gà tăng 

do thị trường cần lượng lớn gia cầm phục vụ Tết. Giá cam sành tại ĐBSCL liên tục giảm 

do nguồn cung lớn vượt cầu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Đồng thời, giá cá tra nguyên 

liệu tại ĐBSCL tiếp tục vững ở mức cao bởi nguồn cung vẫn ở mức hạn chế. Giá tôm 

nguyên liệu trong tháng đầu năm 2018 nhìn chung có xu hướng tăng so với tháng cuối 

năm 2017 do nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu tôm nguyên liệu của các nhà máy tăng. 

Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được như sau: 

 
Đơn vị 

Thực hiện 

15/01/2017 

Thực hiện 

15/01/2018 

% so với 

C.kỳ 2017 

1. Gieo cấy lúa đông xuân cả nước 1000 ha  1.957,8 1.861,7 95,1 

Chia ra:    + Miền Bắc " 92,7 56,1 60,5 

                 + Miền Nam " 1.865,1 1.805,6 96,8 

2. Gieo trồng màu lương thực " 304,9 241,8 79,3 

  Trong đó: -  Ngô " 174,8 147,7 84,5 

                  -  Khoai lang " 44,5 33,2 74,7 

                  -  Sắn " 80,2 58,3 72,7 

3. Trồng rừng tập trung 1000 ha  2,3  

   Trong đó: - Rừng sản xuất "  2,3  

4. Tổng sản lượng thủy sản 1000 tấn 504.0  526.0  104.4  

Trong đó: - Sản lượng khai thác " 241.0  251.0  104.1  

- Sản lượng nuôi trồng " 263.0  275.0  104.6  

5. Kim ngạch xuất khẩu Tr.USD 2.450,7 3.085,1 125,9 

  Trong đó: - Nông sản chính " 1.251,6 1.677,9 134,1 

                   - Lâm sản chính " 629,0 745,1 118,5 

                   - Thủy sản " 484,6 560,2 115,6 

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT  

2.1. Trồng trọt, bảo vệ thực vật 

2.1.1 Tình hình trồng trọt 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Một tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây vụ 

đông Miền Bắc; gieo cấy, chăm sóc lúa và gieo trồng cây hoa màu vụ đông xuân trên cả 

nước. 

- Cây lúa 

Tính đến thời điểm 15/01/2018, cả nước gieo cấy được 1862,1 nghìn ha lúa 

Đông xuân, bằng 95,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 

đạt 56,5 nghìn ha, bằng 60,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1805,6  nghìn ha, bằng 
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96,8%. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy 1533,8 nghìn ha, bằng  101,1% 

cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc thấp hơn cùng kỳ 

do năm nay bố trí lịch thời vụ cây lúa chậm hơn, thêm vào đó bắt đầu từ ngày 08/1/2018 

có đợt không khí lạnh kéo dài trên 1 tuần, nên việc gieo sạ chậm lại, khi thời tiết ấm hơn 

mới tiến hành gieo trồng tiếp. Tại các địa phương phía Nam, tiến độ xuống giống lúa đông 

xuân tương đương cùng kỳ. Hiện những diện tích lúa đông xuân đã xuống giống đang sinh 

trưởng và phát triển tốt, không bị ảnh hưởng nhiều bởi sâu bệnh. Hơn 73,2 nghìn ha lúa 

đông xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch, giảm 43,7% so cùng kỳ do 

ảnh hưởng của nước lũ lên cao và rút chậm nên xuống giống trễ. 

- Cây trồng khác 

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, tính đến trung tuần tháng Một, các địa 

phương trên cả nước đã gieo trồng được 241,9 nghìn ha cây màu lương thực các loại, 

trong đó chủ yếu là cây vụ đông, bằng 79,4% cùng kỳ. Các cây trồng chính gồm có: ngô 

đạt 147,8 nghìn ha, bằng 84,6%; khoai lang 33,2 nghìn ha, bằng 74,7% cùng kỳ năm 

trước. Các cây công nghiệp ngắn ngày diện tích đạt 269,1 ngàn ha, bằng 98,6% cùng kỳ 

năm trước, trong đó: cây đậu tương đạt 8 nghìn ha, bằng 44,1%; cây lạc đạt 24 nghìn ha, 

bằng 95,5%. Tổng diện tích rau đậu các loại 326,8 nghìn ha, bằng 104,3%. Diện tích gieo 

trồng một số loại cây trồng vụ đông chủ yếu như ngô, khoai lang, đậu tương giảm do chi 

phí sản xuất cao, hiệu quả kinh tế thấp nên không hấp dẫn bà con nông dân đầu tư sản 

xuất, nhiều diện tích đất để trống.  

Hiện nay thời tiết ấm, tương đối thuận lợi cho hoa màu phát triển nên khả năng 

năng suất cây trồng vụ đông đạt khá so vụ đông 2017. 

2.1.2 Bảo vệ thực vật 

Theo Cục Bảo Vệ thực vật, trong tháng 1 diện tích lúa bị nhiễm bệnh do sinh vật 

gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh bạc lá, khô vằn... có dấu 

hiệu tăng so với cùng kỳ năm trước(CKNT). Diện tích lúa bị sinh vật gây hại như đạo ôn 

cổ bông, đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn giảm so với cùng kỳ. Phần lớn các loại dịch 

bệnh này tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Diện tích lúa bị nhiễm dịch hại như sau: 

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Diện tích nhiễm 31.847 ha, tăng 16.148 ha so với  

CKNT, nặng 3.433 ha. Tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam. 

- Bệnh VL-LXL: Diện tích nhiễm 469,2 ha, tăng 454,2 ha so với CKNT, nhiễm 

nặng 54,4 ha. Phân bố tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Hậu Giang. 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 6.164 ha, giảm 3.980 ha so với CKNT. 

Tập trung tại các tỉnh phía Nam. 

- Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 15.114 ha, giảm 12.761ha so với CKNT, nặng 20 

ha. Tập trung tại các tỉnh phía Nam. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 15.823 ha, tăng 6.902 ha so với CKNT, nặng 207 

ha. Tập trung tại các tỉnh phía Nam. 

- Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 11.219 ha, giảm 2.568 ha so với CKNT, nặng 

53 ha. Tập trung tại các tỉnh phía Nam. 
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- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 3.844 ha, tăng 1.588 ha so với CKNT. Tập trung 

tại các tỉnh phía Nam. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 3.502 ha, giảm 2.435 ha so với CKNT. Tập 

trung tại các tỉnh phía Nam. 

- Sâu năn (muỗi hành): Diện tích nhiễm 1.296 ha, giảm 1.590 ha so với CKNT, 

nhiễm nặng 62 ha. Phân bố tại các tỉnh Đồng Tháp Kiên Giang, Sóc Trăng, và Cần Thơ. 

- Chuột: Diện tích hại 4.687 ha, giảm 3.695 ha so với CKNT, nặng 05 ha. Tập trung 

tại các tỉnh phía Nam.  

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 6.353 ha, giảm 4.465  ha so với CKNT, nặng 75 

ha. Tập trung tại các tỉnh phía Nam. Ngoài ra còn có các đối tượng sinh vật gây hại khác: 

nhện gié (727 ha), bọ trĩ (2.193 ha), sâu đục thân (376 ha), Bọ xít dài (187 ha), Vàng lá 

sinh lý (530 ha)… 

2.2 Chăn nuôi 

2.2.1 Tình hình sản xuất chăn nuôi 

Theo Tổng cục Thống kê trong tháng 1 tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cả 

nước tương đối ổn định. Cụ thể như sau: 

Chăn nuôi gia súc:  Với sự  hỗ trợ từ nhiều dự án nên tình hình chăn nuôi bò trên 

cả nước đạt hiệu quả kinh tế khá cao do đó đã khuyến khích người dân duy trì và phát 

triển đàn bò. Ước tính đàn bò cả nước tháng Một năm 2018 tăng khoảng 2,5% so với cùng 

kỳ năm 2017, đàn trâu cả nước giảm khoảng 0,1%. 

Chăn nuôi lợn: Trong tháng cận Tết, giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ nhưng 

chưa có chuyển biến tích cực, người chăn nuôi trong tình trạng hoà vốn, chi phí chăn nuôi 

không giảm khiến người chăn nuôi lợn e ngại tái đàn. Nhiều hộ nhỏ lẻ vẫn treo chuồng, 

chờ thời cơ thích hợp, trong khi các gia trại, trang trại, doanh nghiệp vẫn tiếp tục nuôi 

nhưng đều có xu hướng phát triển cầm chừng, không tăng quy mô tổng đàn. Ước tính đàn 

lợn của cả nước tháng Một năm 2018 giảm khoảng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017. 

Chăn nuôi gia cầm: Thị trường tiêu thụ ổn định, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả 

nên quy mô đàn gia cầm tiếp tục phát triển, mở rộng với quy mô lớn theo hình thức gia 

trại, trang trại. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng Một năm 2018 tăng khoảng 

6,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

2.2.2 Tình hình dịch bệnh 

- Dịch cúm gia cầm: Tính đến ngày 23/1/2018 cả nước không còn tỉnh nào có dịch 

cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.  

- Dịch lợn tai xanh: Tính đến ngày 23/2018 cả nước không còn tỉnh nào có dịch lợn 

tai xanh chưa qua 21 ngày. 

- Dịch lở mồm long móng: Tính đến ngày 23/1/2018 cả nước không còn tỉnh nào có 

dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày. 
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2.3 Lâm nghiệp 

2.3.1 Thực hiện công tác lâm sinh 

Trong tháng một, các địa phương trong cả nước tiến hành công tác phúc tra, 

nghiệm thu và thanh quyết toán công tác lâm sinh năm 2017. Bên cạnh đó, các địa phương 

tiếp tục tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác lâm sinh 2018. Ngoài ra, các tỉnh 

thực hiện gieo ươm cây giống để phục vụ trồng cây phân tán và trồng rừng theo kế hoạch 

2018. Tính đến 20 tháng 1, cả nước trồng được 2.310 ha rừng, cùng kỳ năm trước chưa 

tiến hành trồng rừng; Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong tháng ước đạt 715 nghìn 

cây, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2017; Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 620 nghìn m
3
, 

tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác ước đạt 1,53 triệu ste, giảm 

0,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Các tỉnh miền Bắc: Trong tháng, có duy nhất tỉnh Yên Bái trồng rừng đạt 310 ha, 

còn lại các địa phương hầu như chưa triển khai trồng rừng tập trung mà chỉ tiến hành thiết 

kế ngoại nghiệp, phát dọn thực bì, gieo trồng và chăm sóc cây giống để phục vụ cho công 

tác trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung theo kế hoạch năm 2018.  

Các tỉnh miền Nam: Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương duy nhất tiến hành trồng rừng, 

đạt 2.000 ha. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Nam bắt đầu thực hiện công tác chăm sóc diện 

tích rừng trồng mới, trồng dặm lại những cây bị chết và tiến hành khai thác gỗ và củi. 

2.3.2 Tình hình cháy và chặt phá rừng 

Cháy rừng: Trong tháng, diện tích rừng bị cháy là 4,3 ha rừng, giảm 80,1% so với 

cùng kỳ năm trước.  

Phá rừng: Trong tháng 1 năm 2018, diện tích rừng bị chặt phá là 23,3 ha, tăng 

12,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh có diện tích rừng bị phá cao như Phú Yên 

11,5 ha, Đăk Nông 6,9 ha. 

2.4 Nghề muối 

Theo Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, tình hình sản xuất muối đến 20/01/2018 như 

sau: 

- Diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 13.589 ha, trong đó: diện tích muối thủ 

công đạt 9.276 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 4.313 ha. Sản lượng muối đạt khoảng 

605.175 tấn, bằng 46,3% so với cùng kỳ 2016. Trong đó: muối sản xuất thủ công đạt 

442.598 tấn; muối sản xuất công nghiệp đạt 162.577 tấn. Lượng muối tồn trong diêm dân 

và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 161.980 tấn, bằng 26,7% so với cùng kỳ 2016. 

Trong đó: Miền Bắc tồn 6.300 tấn; Miền Trung tồn 75.878 tấn; Nam Bộ tồn 79.802 tấn.  

- Về giá muối: Giá muối giữ ổn định so với tháng trước, cụ thể: Miền Bắc từ 1.500 

- 2.500 đ/kg; Miền Trung: muối thủ công từ 1.100 - 2.000 đ/kg, muối công nghiệp từ 

1.000 - 1.350 đ/kg; Nam Bộ từ 1.100 - 1.500 đ/kg.  

- Nguyên nhân: Mưa nhiều do ảnh hưởng của bão liên tiếp nên sản lượng muối 

thấp. Cần phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết, tình hình cung cầu muối và đáp 

ứng nhu cầu thị trường. 
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2.5. Thủy sản 

2.5.1 Khai thác thủy sản 

Theo báo cáo của các tỉnh ven biển, hiên nay đang là chính vụ cá Bắc, cùng với 

chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 2018 nên nhiều tàu cá ra khơi khai thác hải sản. Các nghề 

lưới kéo, lồng bẫy, lưới rê đạt sản lượng khá, sản lượng khai thác chủ yếu là các loại như: 

tôm, cá cơm, cá nục, bạc má, cá thu, cá ngừ….. nhiều địa phương khuyến khích các tầu ra 

khơi hoạt động đánh bắt xa bờ theo hình thức tổ đội sản xuất, khai thác các đối tượng có 

giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tốt như cá ngừ, cá thu, tôm, mực...  Ước sản lượng 

khai thác thuỷ sản tháng 01 năm 2018 ước tính đạt 251 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ 

năm 2017, trong đó khai thác biển ước đạt 236 nghìn tấn, tăng 4% so với tháng 1/2017. 

Khai thác nội địa ước đạt 15 ngàn tấn, bằng cùng kỳ năm trước. 

Tổng sản lượng cá ngừ đại dương tháng 1/2018 ước đạt 690 tấn. Trong đó tại Phú 

Yên cá ngừ đại dương 220 tấn; tại Bình Định sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước 

200 tấn; tại Khánh Hòa sản lượng khai thác cá ngừ 270 tấn.  

 2.5.2 Nuôi trồng thủy sản 

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 1 năm 2018 ước đạt 275 ngàn tấn, tăng 4,6% 

so với cùng kì năm trước. Nhiều địa phương triển khai ban hành hướng dẫn khung lịch 

thời vụ nuôi trồng thuỷ sản 2018. Tình hình sản xuất một số loài cụ thể như sau: 

+ Cá tra: Tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra trong tháng diễn biến rất tốt. Giá cá 

tra nguyên liệu đang ở mức cao, dao động ở mức 27.000 – 29.000 đồng/kg. Sản lượng 

nuôi cá tra của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tháng 1 năm 2018 ước đạt 90,2 ngàn 

tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước..  

+ Tôm: Trong tháng, các Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi sát sao tình hình nuôi 

thủy sản trên địa bàn tỉnh để khuyến cáo các giải pháp nuôi và phòng chống dịch bệnh kịp 

thời, thông báo khuyến cáo khung mùa vụ nuôi tôm nước lợ năm 2018. Sản lượng tôm sú 

cả nước ước đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó: Đồng bằng sông Cửu 

Long ước đạt 13,2 ngàn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng tôm thẻ ước 

đạt 17,6 ngàn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 

đạt 6,1 ngàn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. 

 3. TÌNH HÌNH CHẾ BIẾN  

Theo Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản tính ngày 15/1/2018, trên cả 

nước có 29 nhà máy vào sản xuất vụ mới 2017 - 2018, ép được 3.352.708 tấn mía, sản 

xuất được 299.596 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 694 tấn, 

lượng đường tương đương với cùng kỳ năm trước. 

 Giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại nhà máy dao động  từ 12.500 – 

13.200đ/kg, so với cùng kỳ năm trước thì giá đường năm nay giảm rất nhiều (cùng kỳ năm  

trước giá đường 16.500 – 17.000đ/kg).  

Giá mua mía tại ruộng của các nhà máy dao động từ 800.000đ/tấn – 1.150.000 

đ/tấn,  tương đương với cùng kỳ năm trước. 

4. XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN, PHÂN BÓN 
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4.1 Xuất khẩu nông lâm và thủy sản 

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 năm 2018 ước đạt 3,09 tỷ USD, 

tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

chính ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 34,1%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 560 triệu USD, 

tăng 15,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 745 triệu USD, tăng 

18,5%. 

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:  

Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1 năm 2018 ước đạt 524 nghìn tấn với giá trị 

đạt 249 triệu USD, tăng 56,5% về khối lượng và tăng 74,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 

2017. Giá gạo xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 451,9 USD/tấn, tăng 0,7% so với năm 

2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt 

Nam trong năm 2017 với 39,2% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong năm 

2017 đạt 2,29 triệu tấn và 1,03 tỷ USD, tăng 31,8% về khối lượng và tăng 31,3% về giá trị 

so với năm 2016. Năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Hồng 

Kông (-37%) và Gana (-14,7%). 

Cà phê: Xuất khẩu cà phê tháng 1 năm 2018 ước đạt 173 nghìn tấn với giá trị đạt 

338 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 2.249,8 USD/tấn, tăng 20,1% so với năm 

2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam 

trong năm 2017 với thị phần lần lượt là 14,7% và 12,5%.  

Cao su: Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 1 năm 2018 đạt 181 nghìn tấn 

với giá trị đạt 204 triệu USD, tăng 94,5% về khối lượng và tăng 14% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2017. Giá cao su xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 1.629,1 USD/tấn, tăng 22,3% 

so với năm 2016. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất 

của Việt Nam trong năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 64,3%, 5,3% và 4%. Giá trị xuất 

khẩu cao su sang 3 thị trường này lần lượt là: 1,45 tỷ USD, tăng 45,6%; 119 triệu USD, 

giảm 7,7% và 90,6 triệu USD, giảm 22,3% so với năm 2016.    

Chè: Khối lượng xuất khẩu chè tháng 1 năm 2018 ước đạt 9 nghìn tấn với giá trị 

đạt 15 triệu USD, giảm 4,9% về khối lượng nhưng tăng 10,1% về giá trị so với cùng kỳ 

năm 2017. Giá chè xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 1.630.6 USD/tấn, giảm 1,7% so với 

năm 2016. Trong năm 2017, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất 

của Việt Nam với 30,1% thị phần, giảm 17,6% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị so 

với năm 2016. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè trong năm 2017 tăng mạnh là Tiểu 

Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (gấp 2,04 lần), Đài Loan (+53,9%), Ucraina (+22,9%) và 

Ả Rập XêÚt (+21%). 

Hạt điều: Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 1 năm 2018 ước đạt 25 nghìn tấn 

với giá trị 256 triệu USD, tăng 39,9% về khối lượng và tăng 56,5% về giá trị so với năm 

2016. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 9.955,1 USD/tấn, tăng 21,5% so với 

năm 2016. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn 

nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 34,7%, 15,4% và 13,3% tổng giá trị xuất 

khẩu hạt điều. Năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hạt điều tăng mạnh là Nga 

(59,6%), Hà Lan (41,6%), Thái Lan (38,4%), Hoa Kỳ (25,7%), Anh (25,8%) và Israen 

(15,7%). 

Tiêu: Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 1 năm 2018 ước đạt 13 nghìn tấn, với giá trị 

đạt 56 triệu USD, tăng 59,2% về khối lượng nhưng giảm 8,9% về giá trị so với năm 2016. 

Giá tiêu xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 5.201,5 USD/tấn, giảm 35,3% so với năm 
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2016. Ba thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2017 là Hoa Kỳ, Ấn 

Độ, và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất với thị phần lần lượt là 19,8%, 7,1%, và 

5,4%.  

 Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 1 năm 

2018 đạt 709 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Trung Quốc, và 

Nhật Bản là 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm 

2017 với thị phần lần lượt là 42,7%, 14%, và 13,4%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ 

tăng mạnh là Hàn Quốc (15,9%), Hoa Kỳ (15,7%) và Canada (15,2%). 

Thuỷ sản: Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm 2018 ước đạt 560 triệu USD, 

tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 

thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong năm 2017, chiếm 55% tổng 

giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản 

tăng mạnh là Trung Quốc (59,4%), Hà Lan (48,8%), Anh (37,7%), Hàn Quốc (28,1%), 

Canada (21,6%) và Nhật Bản (18,6%).  

Hàng rau quả: Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 1 năm 2018 ước đạt 321 triệu 

USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc 

là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong năm 2017 với thị 

phần lần lượt là 75,7%, 3,6%, 2,9%, và 2,4%. Trong năm 2017, các thị trường có giá trị 

xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (69,3%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống 

Nhất (56,3%), và Trung Quốc (52,4%).  

 Sắn và các sản phẩm từ sắn: Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 

trong tháng 1 năm 2018 ước đạt 396 nghìn tấn với giá trị đạt 126 triệu USD, tăng 66,1% 

về khối lượng và gấp 2,12 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc là thị 

trường nhập khẩu chính trong năm 2017, chiếm tới 88,5% thị phần, tăng 6,8% về khối 

lượng và tăng 4,8% về giá trị so với năm 2016. Các thị trường có giá trị nhập khẩu sắn và 

các sản phẩm từ sắn giảm mạnh là: Hàn Quốc (-10,5%) và Đài Loan (-10,3%).   

4.2 Nhập khẩu một số mặt hàng chính 

Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 27,74 tỷ USD, tăng 12,2% so 

với năm 2016 (khoảng 24,72 tỷ USD). Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 năm 

2018 ước đạt 2,78 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm. Trong đó, ước tính nhập khẩu 

các mặt hàng nông sản chính đạt 2,14 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tình 

hình nhập khẩu của một số mặt hàng chính như sau: 

Phân bón: Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 1 năm 

2018 đạt 370 nghìn tấn với giá trị 119 triệu USD, tăng 4,2% về khối lượng và tăng 28% về 

giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 

18 nghìn tấn với giá trị đạt 5 triệu USD, tăng 34,2% khối lượng và tăng 43,3% về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2017; phân SA ước đạt 65 nghìn  tấn với giá trị nhập khẩu đạt 8 triệu 

USD, giảm 22,6% về khối lượng và giảm 14,5% về giá trị so với năm 2017. Nguồn phân 

bón nhập khẩu trong năm 2017 chủ yếu từ Trung Quốc chiếm tới 37,2% tổng giá trị nhập 

khẩu mặt hàng này, giảm 4,5% về khối lượng và 2,2% giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong năm 2017, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại tăng mạnh 

nhất là thị trường Malaixia (tăng 58,9%), tiếp đến là thị trường Nhật Bản (tăng 50,3%) và 

Nga (tăng 36,1%).  

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu trong tháng 1/2018 đạt 67 

triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và 
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nguyên liệu trong năm 2017 chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm tới 53,6% tổng giá trị của 

mặt hàng này. Trong năm 2017, ba thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung 

Quốc (16,7% thị phần), Hoa Kỳ (11,6%), và Campuchia (9,8%). Giá trị nhập khẩu tăng ở 

hầu hết các thị trường chính, ngoại trừ thị trường Indonesia (với mức giảm là 1,9%). 

Trong đó, ba thị trường có giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng mạnh nhất 

là thị trường Thái Lan (+68,2%), Ấn Độ (+49,2%) và Trung Quốc (+48,7%) so với cùng 

kỳ năm 2016. 

Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước giá trị nhập khẩu tháng 1/2018 đạt 189 triệu USD, tăng 

32,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm 2017, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm 

gỗ của tất cả các thị trường nhập khẩu chính đều tăng. Trong đó, ba thị trường có giá trị 

nhập khầu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất là Braxin (+46,9%), Pháp (+44,4%),  và 

Đức (+38,3%) so với cùng kỳ năm 2016.  

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 1/2018 đạt 834 nghìn 

tấn với giá trị đạt 188 triệu USD, tăng 3,7 lần về khối lượng và tăng 3,9 lần về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2017. Ba thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong năm 2017 là Úc, 

Canada và Nga với thị phần lần lượt là 42,7%, 19,9% và 14,2%. Trong năm 2017 ba thị 

trường nhập khẩu lúa mì này đều có sự gia tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị. Trong 

đó, thị trường Canada có khối lượng lúa mì tăng hơn 15 lần và giá trị tăng gần 12 lần, thị 

trường Nga có khối lượng nhập khẩu lúa mì tăng 5,7 lần và giá trị tăng 5,9 lần và thị 

trường Úc có khối lượng nhập khẩu lúa mì tăng 11,3% và giá trị tăng 10,4%. Thị trường 

có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Hoa Kỳ (giảm 

82%). 

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia 

súc và nguyên liệu trong tháng 1/2018 ước đạt 370 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ 

năm 2017. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này trong năm 2017 là 

Achentina (chiếm 46,3% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (8,3%), Trung Quốc (5,1%) và Ấn 

Độ (chiếm 4,5% thị phần). Trong đó, thị trường có tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ 

năm 2016 là thị trường Canada (tăng 5,7 lần) tiếp đến là các thị trường Ấn Độ và 

Indonesia với tỷ lệ tăng lần lượt là 76,4% và 12,9%. Ngược lại, giá trị nhập khẩu thức ăn 

gia súc và nguyên liệu của thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm mạnh, mức giảm lần 

lượt là 37,9% và 36,9%. 

 Cao su: Ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 1/2018 đạt 55 nghìn tấn với 

giá trị đạt 95 triệu USD, tăng 44,2% về khối lượng và tăng 27,8% về giá trị so với cùng kỳ 

năm 2017. Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong năm 2017 là Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Campuchia và Thái Lan chiếm 54,6% thị phần. Trong năm 2017, giá trị cao su ở tất 

cả các thị trường nhập khẩu đều tăng. Trong đó, thị trường có giá trị tăng trưởng mạnh 

nhất so với cùng kỳ năm 2016 là Indonesia (gấp 2,8 lần), Trung Quốc (+79,7%) và Nga 

(+76,6%). Đặc biệt, năm 2017 mặc dù khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường Malaixia 

giảm 5,1% nhưng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này lại tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 

2016. 

Thủy sản: Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 1/2018 đạt 151 triệu 

USD, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 

năm 2017 là Ấn Độ (chiếm 24,8% thị phần) tiếp đến là Nauy, Trung Quốc, Đài Loan và 
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Nhật Bản với thị phần lần lượt là 8,5%, 7,8%, 7,2% và 5,8%. Trong năm 2017 giá trị nhập 

khẩu thủy sản tăng ở hầu hết các thị trường chính ngoại trừ thị trường Hà Quốc (giảm 

3,1%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so 

với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Chi Lê (gấp 2,4 lần), Hoa Kỳ (tăng 64,1%) và Trung 

Quốc (tăng 58,3%). 

Rau quả: Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 12 năm 2017 đạt 152 triệu 

USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 34 triệu 

USD, tăng 79,4% so với cùng kỳ 2017 và mặt hàng quả đạt 116 triệu USD, tăng 49,2% so 

với cùng kỳ năm 2017. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trong năm 2017 là thị 

trường Thái Lan (chiếm 55,4% thị phần), Trung Quốc (chiếm 19%). Trong năm 2017 giá 

trị nhập khẩu rau quả ở hầu hết các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2016 

ngoại trừ thị trường Mianma (giảm 19,9%). Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu rau 

quả tăng nhiều nhất là Thái Lan (gấp 2,1 lần), Ấn Độ (+82,4%) và Hàn Quốc (tăng 

63,6%).  

Hạt điều: Khối lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 1/2018 ước đạt 103 nghìn tấn 

với giá trị đạt 241 triệu USD, tăng hơn 2 lần về khối lượng và tăng 2,2 lần về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2017. 

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 1/2018 đạt 33 nghìn 

tấn với giá trị 15 triệu USD, giảm 65,5% về khối lượng và giảm 65,2% về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2017. 

 Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 1/2018 đạt 950 nghìn tấn với 

giá trị đạt 177 triệu USD, tăng 60,9% về khối lượng và tăng 52,9% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2017. Achentina và Braxin là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong năm 2017, 

chiếm thị phần lần lượt là 50,8% và 30,9% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. Trong 

năm 2017, khối lượng nhập khẩu ngô tăng mạnh nhất tại thị trường Thái Lan gấp 12,3 lần 

so với cùng kỳ năm 2017 nhưng giá trị lại chỉ gấp 2,6 lần. Ngược lại, thị trường 

Campuchia lại có khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này đều giảm hơn 30% so với 

cùng kỳ năm 2017.  

5. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Trong tháng 1/2018, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

ít biến động. Giá cà phê tăng do thông tin nguồn dự trữ cà phê toàn cầu có xu hướng giảm 

nhanh hơn dự báo trước đây trong khi đó người trồng cà phê trong nước trữ hàng không 

bán ra để chờ giá tăng cao hơn. Giá chè nguyên liệu trong nước tiếp tục tăng nhẹ do nhu 

cầu thu mua nguyên liệu của các nhà máy chế biến cho dịp tết cổ truyền đang tới gần. Giá 

gà tăng do thị trường cần lượng lớn gia cầm phục vụ Tết. 

Giá mít siêu sớm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt mức kỷ lục do nhu cầu tăng 

mạnh từ thị trường Trung Quốc. Giá cam sành tại ĐBSCL liên tục giảm do nguồn cung 

lớn vượt cầu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Đồng thời, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL 

tiếp tục vững ở mức cao bởi nguồn cung vẫn ở mức hạn chế. Giá tôm nguyên liệu trong 

tháng đầu năm 2018 nhìn chung có xu hướng tăng so với tháng cuối năm 2017 do nhu cầu 

tiêu dùng và nhu cầu tôm nguyên liệu của các nhà máy tăng. 
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Trong khi đó, giá hồ tiêu giảm sâu do cung vượt cầu khi diện tích hồ tiêu cả nước 

tăng mạnh và sản lượng tiêu cũng đạt mức kỷ lục. 

Tình hình thị trường các mặt hàng chủ yếu như sau: 

Lúa gạo: Thị trường lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trầm 

lắng trong tháng 1/2018, đa số các địa phương đã hết lúa tươi, giá lúa ít biến động.  Theo 

hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá lúa tại một số tỉnh ĐBSCL cụ thể như sau: tại 

Vĩnh Long, lúa khô giống IR50404 giữ ở mức 5.300 đ/kg. Tại Bạc Liêu, giá bán buôn của 

Công ty Lương thực Bạc Liêu ổn định ở mức 6.500 đ/kg. Tại Kiên Giang, giá lúa sau khi 

tăng khoảng 100 đ/kg thì đã giảm trở lại mức đầu tháng, cụ thể: lúa IR50404 giảm trở lại 

100 đ/kg xuống 5.600 đ/kg; lúa OM 4218 giảm 100 đ/kg xuống 6.300 đ/kg; lúa OM 6976 

giảm 200 đ/kg xuống 6.300 đ/kg; lúa Jasmine giảm 100 đ/kg xuống 6.600 đ/kg. 

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu lại có dấu hiệu tăng: gạo 5% tấm của Việt Nam 

tăng 45 USD/tấn trong tháng 1/2018 từ mức 390 – 395 USD/tấn lên 420 – 430 USD/tấn 

(FOB cảng Sài Gòn) do triển vọng thương mại với Philippin và Indonesia.  

Cà phê: Thị trường cà phê trong nước biến động tăng trong tháng 1/2018 theo xu 

hướng của thị trường thế giới. So với tháng trước, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây 

Nguyên tăng 600 – 1.000 đ/kg lên 36.300 – 36.500 đ/kg. Giá cà phê tăng thông tin nguồn 

dự trữ cà phê toàn cầu có xu hướng giảm nhanh hơn dự báo trước đây trong khi đó người 

trồng cà phê trong nước trữ hàng không bán ra để chờ giá tăng cao hơn. 

Cao su: Trong tháng 1/2018, giá cao su nguyên liệu trong nước diễn biến giảm 

cùng với xu thế của thị trường cao su thế giới. Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, 

giá thu mủ cao su dạng nước tại Đồng Nai giảm từ 11.000 đ/kg xuống còn 10.723 đ/kg. 

Giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước giảm từ mức 265 đồng/độ xuống 260 đồng/độ. 

Chè: Tại Thái Nguyên, chè nguyên liệu trong nước trong tháng đầu năm mới tiếp 

tục tăng giá nhẹ so với tháng trước do nhu cầu thu mua nguyên liệu của các nhà máy chế 

biến cho dịp tết cổ truyền đang tới gần. Cụ thể,  giá chè cành chất lượng cao tăng 5.000 

đ/kg lên mức 195.000 đ/kg, chè xanh búp khô tăng 5.000 đ/kg lên mức 105.000 đ/kg. Dự 

báo giá chè sẽ tiếp tục tăng từ 10-15% trong thời gian tới do nhu cầu tăng phục vụ ngày 

Tết Nguyên đán 

Hồ tiêu: Thị trường hồ tiêu trong nước biến động giảm khá mạnh trong tháng 

1/2018 với mức giảm tới 10.000 đ/kg. Giá tiêu tại Đắc Lắk – Đắc Nông và Bà Rịa Vũng 

Tàu hiện là 62.000 đ/kg. Giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai là 61.000 đ/kg. Nguyên nhân 

giá hồ tiêu giảm sâu là do cung vượt cầu với diện tích hồ tiêu cả nước tăng mạnh và sản 

lượng tiêu cũng đạt mức kỷ lục. 

Điều: Trong tháng 1/2018 giá điều trong nước biến động tăng. Tại Bình Phước giá 

điều nhân loại W240 tăng lên 280.000đ/kg từ mức giá 250.000 đ/kg; loại W320 tăng 

20.000đ/kg lên mức giá 260.000đ/kg so với tháng trước. Tại Đồng Nai giá hạt điều khô 

mua xô giao động ở mức 41.000đ/kg – 42.000đ/kg. Nguyên nhân giá điều tăng do nhu cầu 

tăng thu mua nguyên liệu từ các nhà máy phục vụ dịp Tết nguyên đán sắp tới. Dự báo 

trong thời gian tới, giá điều vẫn xu hướng tăng do nguồn cung hạn chế vào thời điểm giáp 

hạt.  



12 

 

Thủy sản: Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tháng 1/2018 tiếp tục vững giá 

ở mức cao do nguồn cung vẫn ở mức hạn chế. Giá dao động ở mức 27.000 – 29.000 đ/kg 

tùy theo chất lượng, kích cỡ và phương thức thanh toán. Dự báo, giá cá tra nguyên liệu 

còn tiếp tục giữ mức ở mức cao do thị trường xuất khẩu tương đối thuận lợi trong khi 

nguồn cung không tăng nhiều. 

Giá tôm nguyên liệu trong tháng 1/2018 nhìn chung có xu hướng tăng so với cuối 

năm 2017 do nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy tăng. Tại Bạc 

Liêu, giá tôm sú loại 20-40 con/kg tăng thêm 15.000-20.000 đ/kg lên mức giá 160.000-

260.000 đ/kg so với tháng trước; giá tôm thẻ ướp đá cỡ 50 con/kg tăng 1.000 đ/kg lên 

128.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg tăng 6.000 đ/kg lên 124.000 đ/kg. Tại Sóc Trăng, giá tôm sú 

tăng 5.000-15.000 đ/kg cho các cỡ từ 10-40 con/kg lên mức giá 189.000-322.000 đ/kg. 

Thịt: Giá lợn hơi trên địa bàn cả nước biến động tăng trong tháng qua. Tại miền 

Bắc, giá lợn hơi tăng 1.000 – 3.000 đ/kg lên 32.000 – 36.000 đ/kg. Tại Quảng Ninh, Hưng 

Yên, Bắc Giang, Thái Bình, giá lợn hơi dao động quanh mức 34.000 - 35.000 đ/kg. Tại 

những địa phương giáp biên giới Trung Quốc như Lào Cai, lợn hơi đạt mức giá cao 

35.000 - 36.000 đ/kg. Tại Hà Nam, giá lợn hơi dao động 31.000 - 33.000 đ/kg. Tại khu 

vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 32.000 - 35.000 đ/kg, tăng 2.000 

– 5.000 đ/kg so với tháng trước. Tại Đắc Lắk, giá lợn hơi khoảng 32.000 đ/kg, tại Bình 

Định 35.000 đ/kg. Các tỉnh như Khánh Hoà, Lâm Đồng hay Ninh Thuận, giá lợn hơi dao 

động quanh mức 32.000 - 34.000 đ/kg. Tại các địa phương trọng điểm ở miền Nam như 

Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, giá lợn hơi trung bình trong khoảng 30.000 - 

33.000 đ/kg, tăng 4.000 đ/kg so với tháng trước. Căn cứ năng lực cung cầu hiện nay, 

nguồn cung thịt lợn cho thị trường vẫn sẽ được đảm bảo phục vụ dịp Tết Nguyên đán 

2018.  

Với nhu cầu tăng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, giá thu mua gà lông trắng tại 

khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL biến động tăng với mức tăng 1.000 đ/kg lên 28.000 – 

29.000 đ/kg. Giá gà thịt lông màu tại 2 khu vực này cũng tăng 3.000 – 4.000 đ/kg lên 

43.000 – 45.000 đ/kg. Tuy nhiên, giá thu mua trứng gà vẫn ổn định ở mức 1.750 – 1.850 

đ/quả; giá trứng vịt 2.100 – 2.300 đ/quả so với tháng trước. 

Rau quả: Trong tháng 1/2018, thị trường trái cây có nhiều biến động. Tại các tỉnh 

ĐBSCL, giá bán thanh long đã tăng nhẹ so với thời điểm đầu tháng, với mức giá 13.000 – 

14.000 đ/kg (loại 1); dưới 10.000 đ/kg (loại 2). Dự báo giá bán sẽ cao hơn so thời điểm 

hiện tại do nhu cầu phục vụ Tết Nguyên đán. Đồng thời, tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, vũ 

sữa đang có giá khá cao: 13.000-15.000 đ/kg (loại 1); 10.000-11.000 đ/kg (loại 2). Nguyên 

nhân vú sữa, trong đó có vú sữa tím, có giá cao có thể xuất phát từ việc loại trái cây này 

chính thức được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Giá mít siêu sớm trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang đạt mức giá kỷ lục: 43.000đ/kg do nhu cầu tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc. 

Trong khi đó, nhiều nhà vườn ở ĐBSCL mất ăn mất ngủ vì cam sành không chỉ liên tục 

rớt giá mà còn đối mặt với dịch bệnh tấn công với mức giá hiện chỉ 5.000 đ/kg. Nguyên 

nhân cam sành liên tục rớt giá là do cung lớn vượt cầu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. 

Thị trường rau củ trong tháng tại Lâm Đồng trong tháng 1/2018 diễn biến giảm do 

điều kiện thời tiết thuận lợi khiến nguồn cung tăng trong khi không có biến động lớn về 
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cầu. Cụ thể, giá bắp cải giảm 500đ/kg xuống 3.000đ/kg; cà chua giảm 2000đ/kg xuống 

8.000đ/kg; hoa lơ giảm 2.000đ/kg xuống 20.000đ/kg so với đầu tháng. 

6. HIỆN TRẠNG THỐNG KÊ HÀNG THÁNG 

Tính đến ngày 25/01/2018 có 50/63 Sở Nông nghiệp và PTNT gửi báo cáo về 

Trung tâm Tin học và Thống kê, có 13 tỉnh không gửi báo cáo về Trung tâm là tỉnh Hà 

Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kan, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Kiên Giang có 47 tỉnh đã cập nhật báo cáo vào phần 

mềm thống kê trực tuyến. 

Để đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin phân tích tình hình sản 

xuất phục vụ công tác điều hành, quản lý của Bộ và của ngành, đề nghị các đơn vị trực 

thuộc Bộ và các địa phương chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC  

- Lãnh đạo Bộ; 
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- Phát hành trên cổng thông tin Mard.gov.vn;    

- Lãnh đạo Trung tâm;                                                                            
- Lưu VT, TK(2) 
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