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No. Hoạt động 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) 

Mốc và ngày đến 
hạn cuối cùng 

Hoạt 
động 1.8 

SCAP 

Nghiên cứu giám sát chợ bán buôn  • Hoàn thiện bản công việc cho hoạt động này  Bản thảo công việc 
 

chậm nhất ngày 17 
tháng 12 năm 2021 

 
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 

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 
 
Tỉnh Tiền Giang & Đông Tháp  

Hoa & Uyên • 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 

 
 

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

Peter & Phong • 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  
 
 

Hoạt 
động 2.1 

Nghiên cứu xử lý nước nóng (HWT) – Úc Peter 
& WADPIRD 

 
• Bản công viêc 

Working Paper 
Draft 


