
Dự án xoài ACIAR Vietnam  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 

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 

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

Son, SOFRI 
 
  
 
 

Ying &  
Alec 

(Nhà nghiên 
cứu Đại học 

Adelaide) 

 
• 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) 
 

Các bản thảo công 
việc & tờ rơi  

sẵn sàng  
chậm nhất ngày 

17/12/2021 
 

Bản viết báo  
Gửi sau  

 

Hoạt 
động 2.3 

SIAEP 

Nghiên cứu khái niệm xe đẩy - Phiên bản 2 
Được trưng bày ở xưởng tại Đồng Tháp 
 
Nhiều thời gian hơn với nông dân - tính kinh tế 
và khả năng ứng dụng vào công việc đồng áng 
 
Không có công việc thực địa nào nữa - chuẩn bị 
một bản công việc cuối cùng 
 
 

Hung,  
nhóm SIAEP  

• 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) 

 
 

 Bản thảo công việc 
 

Chậm nhất  
17/12/2021 

 

Hoạt 
động 2.3 

SIAEP 

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). 
 
Đánh giá chuỗi thực hành & tài chính 
 
 
 

Peter & 
Hung &  

 nhóm SIAEP 
với sự hỗ trợ 

từ  SOFRI 
 
 
  
 

Jay Cummins 
với những kết 

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 

 

Tài liệu đào tạo 
được hoàn thành  

Ngày 17/12/2021  
 
 
 
 
 
 


