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Mục tiêu và mục đích

Hoạt động 2.5
 Đánh giá khả năng vượt qua các rào cản cạnh tranh được lựa chọn đối với 

chuỗi giá trị xoài tươi và xoài chế biến
Vấn đề cần tập trung
 Thực hiện đánh giá tác động của các thử nghiệm can thiệp được lựa chọn
Các câu hỏi nghiên cứu
 Những đổi mới nào trong hoạt động tại vườn (nông trại), sau thu hoạch, hoạt 

động buôn bán (marketing) và chế biến có khả năng tạo ra những tác động có 
ảnh hưởng (nhằm cải thiện thu nhập trực tiếp cho những hộ sản xuất nhỏ lẻ) 
thông qua việc giảm tổn thất, tăng năng suất và chất lượng đầu ra của xoài?

 Những đổi mới nào tiết kiệm chi phí nhất và có tác động tích cực đến việc tăng 
năng suất, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng và thời điểm thu hoạch dẫn đến 
cải thiện giá cả của xoài và thu nhập của nông dân?
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Kết quả đạt được

 Hoàn tất lớp tập huấn về Đánh giá Tác động 
Định tính

 Hoàn tất xây dựng ba bảng câu hỏi phỏng vấn 
phục vụ việc đánh giá ba thí nghiệm (chảy mủ, 
phân bón và ra hoa) và dịch sang tiếng Việt

 Thực hiện chuyến điều tra thực địa cùng với 
SIAEP để đánh giá tác động thí nghiệm chảy 
mủ. 

 Hệ thống hóa lý thuyết về các bài học từ các 
can thiệp kỹ thuật trên cây xoài.  
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Xây dựng năng lực

 Phát triển kỹ năng trong thiết
kế nghiên cứu, thực hiện và
phân tích.

 Hợp tác nghiên cứu với
SIEAP và SOFRI

 Hoàn tất lớp tập huấn về
Đánh giá Tác động Định tính
cho 3 thành viên nghiên cứu
của SCAP

Thành viên nhóm:
 Alec Zuo
 Hoàng Vũ Quang
 Đinh Hữu Hoàng
 Phạm Thị Diệu
 Lê Nhung
 Trương Hiền Thương
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Bài học kinh nghiệm

Những công việc diễn ra tốt
đẹp:
 Lớp tập huấn trực tuyến được

hướng dẫn rất tốt, các thành
viên nhóm nghiên cứu hiểu
phương pháp để thực hiện tốt
đánh giá tác động.

 Trao đổi thông tin trong nhóm
khá kịp thời và hiệu quả. 

 Các Viện chủ trì thực hiện các
thí nghiệm (SIAEP &SOFRI) 
và nông dân rất nhiệt tình và
cam kết cao

Vấn đề đề xuất cải thiện:
 Đã có ảnh hưởng chậm

tiến độ do dịch Covid-19 
nhóm nghiên cứu cần phải
linh động trong việc lên kế
hoạch và thực hiện. 

 Các thủ tục về tài chính có
thể thực hiện một cách chủ
động hơn để đuổi kịp các
kế hoạch rất dễ thay đổi
của nông dân. 

 Làm việc cụ thể hơn với
các hộ dân để lên kế hoạch
ít nhất trước 1 tuần
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Hướng đến hoàn thiện hoạt động

Tháng 7 2021 đến tháng 3 2022
 Việc phỏng vấn đánh giá dự kiến hoàn thành trước 31 tháng 7, 2021 (do tình hình Covid-19 ở miền

Nam Việt Nam, bản thảo báo cáo sẽ được hoàn thiện và gởi đi vào ngày 10 tháng 11, th, 2021.
 Các kết quả đầu ra sẽ được trình bày tại hội thảo hàng năm vào tháng 11 2021. 

Các cơ hội trong tương lai
 Các hoạt động đánh giá tác động hiện nay chỉ mới dừng lại ở mức độ nông trại và đại lý địa

phương. Chúng ta không biết được các sản phẩm xoài trái được xử lý được chào đón như
thế nào bởi người mua , ví dụ như chất lượng xoài trái, tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận
chuyển, bảo quản, thời gian lưu lại ở siêu thị (số lượng ngày tối đa có thể trưng bày trên kệ), 
các chủ thể trong chuỗi cung ứng có thể trả thêm bao nhiêu cho nông dân… là những vấn
đề cần được nhiên cứu.

 Nhiều giống xoài Úc và Đài Loan hiện được canh tác khá phổ biến ở nhiều địa phương
nhưng việc đánh giá tác động kỹ thuật, kinh tế, xã hội cần được thực hiện trong tương lai.  

 Thực hiện đánh giá định lượng với quy mô lớn hơn cần được thực hiện trong tương lai nếu
điều kiện kinh phí và thời gian cho phép.


