
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 

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 

• 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 

Hoạt 
động 2.5 

SCAP 

Nghiên cứu phân tích tính khả thi & xác thực 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 
 

17/12/2021 

Hoạt 
động 3.3 

Xây dựng liên kết 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 

 Hoạt 
động 3.4  

 
Kết quả nghiên cứu & truyền thông 

ĐH Griffith, 
Đại học 

Adelaide &  
Viện cây ăn 

quả MN 

• Bản tóm tắt 
 
• 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 

•  
 

Hoàn thành 
30/01/ 2022 

Hoạt 
động 3.5 

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

Tất cả mọi 
người 

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

 

Hoàn thành 
30/01/ 2022 

 


