Dự án xoài ACIAR Vietnam
No.

Hoạt động

Hoạt
động 1.8
SCAP

Nghiên cứu giám sát chợ bán buôn

Hoạt
động 2.1
SOFRI

Nghiên cứu Quản lý phân bón và giảm chi phí
đầu vào
4 nông trại (2+2)
Tỉnh Tiền Giang & Đồng Tháp

Các hoạt động năm 2021 – Đệ trình chậm nhất thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021
Làm tại ngày 19 tháng 8 năm 2021

Người chỉ đạo
Chịu trách
nhiệm cho
báo cáo

Các hoạt động phụ được thống nhất và báo cáo sẽ được đưa ra
(Các nguồn có thể bao gồm- Tờ rơi, video hoặc các mục khác)
•

Hoàn thiện bản công việc cho hoạt động này

Mốc và ngày đến
hạn cuối cùng

Bản thảo công việc
chậm nhất ngày 17
tháng 12 năm 2021

Peter &
Sơn

•
•
•
•

Bản công việc (từ 4 đến 5 trang)
Tài liệu đào tạo được chia sẻ với nông dân
Tờ thông tin – như là nguồn tài liệu để đào tạo
Diễn đàn có sự tham gia (kế hoạch cho năm 2021/2022)

Bản thảo công việc
và tài liệu đào tạo
sẵn sàng
chậm nhất ngày
17/12/2021
các diễn đàn được
lên kế hoạch

Hoạt
động 2.1
SOFRI

Bệnh hại xoài (thán thư & đốm đen), nghiên cứu
kiểm tra MRL & đóng bao
Ghi chú - ghi dữ liệu, kiểm tra MRL cần gần thời
điểm thu hoạch
- Túi Đài Loan - quan điểm / ý tưởng phát triển
túi VN

Hoa & Uyên

•
•
•
•
•
•

Tỉnh Tiền Giang & Đông Tháp
Hoạt
động 2.1
SOFRI

Nghiên cứu Xử lý nước nóng (HWT) - Miền
Nam Việt Nam
1. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
(21/09)
(2 nhiệt độ - nhiệt độ môi trường & mát)

Peter & Phong

•
•
•

2. Hoạt động nhà đóng gói - cộng tác với hoạt
động 2.3 - Chuỗi trình diễn nếu có thể.
Hoạt
động 2.1

Nghiên cứu xử lý nước nóng (HWT) – Úc

•

•
Peter
& WADPIRD

•

Phân tích dữ liệu
Bản công việc (4 đến 5 trang)
Bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh)
Tờ thông tin - như một nguồn tài liệu để đào tạo
Diễn đàn có sự tham gia - chia sẻ thông qua các trang web của
Việt Nam (kế hoạch cho năm 2021/2022) (ví dụ: Pestnet)
Thông tin được chia sẻ thông qua các dự án khác để xã hội hóa
đến nhiều đối tượng hơn (ví dụ: UNIDO)

Bản nháp các giấy
tờ làm việc và tài
liệu đào tạo sẵn
sang trước ngày 17
tháng 12 năm
2021-08-20 21
các diễn đàn được
lên kế hoạch

Bài báo viết từ thí nghiệm - nhạy cảm của vỏ xoài & đóng túi
(Gửi Tạp chí Việt)
Tài liệu đào tạo
Công việc xử lý nước nóng (HWT) tại nhà đóng gói - tỉnh
Đồng Tháp
Diễn đàn có sự tham gia - các nhà đóng gói khác tham gia và
xem cách xử lý nước nóng

Bài báo
sẵn sàng đệ trình
chậm nhất ngày
17/12/2021

Bản công viêc

Working Paper
Draft
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PETER

•
•

Bản khoa học

Bản nháp công việc
Chậm nhất ngày
17/12/2021
Bài viết báo
sẵn sàng đệ trình
chậm nhất tháng
3/2021

Hoạt
động 2.2

Son, SOFRI
Nghiên cứu tác động nhiệt độ & thay thế PBZ
So sánh với các sản phẩm mới khác
Tiền Giang & Đồng Tháp

Hoạt
động 2.3
SIAEP

Nghiên cứu khái niệm xe đẩy - Phiên bản 2
Được trưng bày ở xưởng tại Đồng Tháp

Ying &
Alec
(Nhà nghiên
cứu Đại học
Adelaide)
Hung,
nhóm SIAEP

Nhiều thời gian hơn với nông dân - tính kinh tế
và khả năng ứng dụng vào công việc đồng áng

Chuỗi trình diễn
Các trang trại ở Đồng Tháp & Tiền Giang để
cung cấp:
1 nhà đóng gói – sẽ được chọn sau
1 nhà bán lẻ (Lưu ý: Nhà đóng gói có thể chọn
nhà bán lẻ - có thể là VINMART).

•
•
•

•
•
•
•
•

Không có công việc thực địa nào nữa - chuẩn bị
một bản công việc cuối cùng
Hoạt
động 2.3
SIAEP

•
•

Peter &
Hung &
nhóm SIAEP
với sự hỗ trợ
từ SOFRI

Đánh giá chuỗi thực hành & tài chính
Jay Cummins
với những kết

Bản công việc (từ 4 đến 5 trang)
Tờ rơi (tiếng Việt) – Hướng dẫn thực hành để triển khai – thay
thay thế cho PBZ
Diễn đàn có sự tham gia (được lên kế hoạch cho 2021/2022)
Bài viết báo (tiếng Việt)
Phân tích tài chính ở cấp trang trại (chi phí và doanh thu ở
trang trại)
Bản công việc (từ 4 đến 5 trang)
Nghiên cứu hoàn thiện bao gồm làm thế nào để xe đẩy có thể
được sử dụng và bán trên thị trường?
và phản hồi của Nông dân & phân tích tài chính
Xem bài viết ‘Happy Seeder’ làm ví dụ
Lưu ý - Tài nguyên dự án (Sở hữu trí tuệ)

Chuẩn bị các mặt hậu cần và quản lý của hoạt động
• Chuẩn bị tài liệu đào tạo THỰC HÀNH TỐT NHẤT - Tờ rơi (bản in)
& Video như là nguồn tài liệu
• Diễn đàn có sự tham gia (kế hoạch cho năm 2021/2022)
• Xã hội hóa tài liệu đào tạo (cho nhiều đối tượng hơn?)
Bản công việc (từ 4 đến 5 trang)
• Tại trang trại – Cháy mủ & xe đẩy
• Nhà đóng gói – xử lý nước nóng & bao bì
• Bán lẻ - đóng gói & xuất hàng

Các bản thảo công
việc & tờ rơi
sẵn sàng
chậm nhất ngày
17/12/2021
Bản viết báo
Gửi sau

Bản thảo công việc
Chậm nhất
17/12/2021

Tài liệu đào tạo
được hoàn thành
Ngày 17/12/2021
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quả tư hoạt
động nhóm

Bản thảo công việc
-Đánh giá
Chậm nhất
17/12/2021

Hoạt
động 2.4
SIAEP

Xoài chế biến – quy tắc thực hành – đông lạnh
số lượng lớn

Hung, Kim,
SIAEP,
Richard

•
•
•
•
•

Hoạt
động 2.5
SCAP

Nghiên cứu phân tích tính khả thi & xác thực

Hoạt
động 3.3

Xây dựng liên kết

Hoạt
động 3.4

Kết quả nghiên cứu & truyền thông

Hoạt
động 3.5

Capacity Building & Change Management
Nâng cao năng lực & quản lý thay đổi

Bản công việc - (4 đến 5 trang)
Tài liệu Quy tắc Thực hành (Richard)
Phân tích lợi ích chi phí
Đánh giá chi phí liên quan đến đông lạnh số lượng lớn - nhân
công, điện và hoa quả, thiết bị và bất kỳ chi phí bổ sung khác
Giảm thiểu chất thải - định lượng lợi ích cho việc quản lý chất
thải

Bản nháp công việc
17 Dec ‘21
Qui tắc thực hành
đệ trình
17 Dec ’21

Hoang, SCAP
&
Alec

Bản công việc với 3 nghiên cứu
1. Nghiên cứu tác động - Phân bón hoạt động 2.1 tại trang trại
2. Nghiên cứu tác động – Thay thế PBZ hoạt động 2.2 PBZ tại
trang trai
3. Nghiên cứu tác động – Cháy mủ hoạt động A2.3 tại trang trại

Bản thảo công việc

GU & SIAEP

Bản tóm tắt
• Các kế hoạch truyền thông được đề xuất và thử nghiệm để xây dựng
mối liên kết tại trang trại và với các bên liên quan trong chuỗi (CÁCH
THỨC)

Hoàn thành
30/01/ 2022

ĐH Griffith,
Đại học
Adelaide &
Viện cây ăn
quả MN

• Xây dựng tài liệu đào tạo & truyền thông phù hợp và cụ thể để hỗ trợ
việc áp dụng và cải tiến ngành rộng rãi hơn
•

Tất cả mọi
người

• Bản tóm tắt
• Viết lại câu chuyện để hiểu rõ hoạt động này

•

Bản tóm tắt

17/12/2021

Hoàn thành
30/01/ 2022

Hoàn thành
30/01/ 2022

