
Dự án Xoài Việt Nam 

 

Cải thiện thu nhập của hộ nông dân trong chuỗi giá trị xoài thông qua  
việc phát triển thị trường chiến lược ở miền Nam Việt Nam 

AGB/2012/061 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Đánh Giá Kết Thúc Dự Án 

13 – 15/09/2022 
Mục đích 

Hội thảo này sẽ có sự tham gia của những người đánh giá cùng với những thành viên trong chuỗi (nhà bán 

lẻ, nhà đóng gói, nông dân và các cán bộ khuyến nông), các kết quả của dự án sẽ cung cấp thông tin về cách 

thức xoài được kinh doanh với các nhà bán lẻ hiện đại ở TP.HCM và nhiều triển vọng khác. 

LƯU Ý: Hoạt động bắt đầu từ điểm cuối là người tiêu dùng, tập trung vào “nhu cầu” và kết thúc tại vườn. 

 

Ngày 1 – Thứ ba 13/09/2022 

Thời gian Hoạt động 
Người trình bày / 

Người phụ trách 
Ghi chú 

 Đón khách tại các địa điểm SIAEP 
Đón khách tại 
khách sạn 

8:15 
Văn phòng SCAP 

TP.HCM 

8:30 

Phát biểu chào mừng 

Lời cảm ơn & giới thiệu 

Tổng quan hội thảo 

Lê Minh Hùng 
Phòng họp 
Zoom 

8:45 Tổng quan dự án Robin Roberts  

9:00 Đánh giá quá trình thực hiện dự án Jeremy   

9:15 

Đáp ứng các yêu cầu của thị trường 

Thị trường trong nước - TP.HCM & Hà Nội 

Thị trường xuất khẩu 

 

Đinh Hữu Hoàng 

Alec Zuo 

 

9:30 
Thay đổi phương pháp thực hành – Lộ trình  
áp dụng 

Robin Roberts  

9:40 Thảo luận Nguyễn Duy Đức  

10:00 Nghỉ giữa giờ                                                                     SIAEP                          

10:30 

Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng & sản phẩm 

Phân loại, đóng gói & quảng bá sản phẩm 

Xử lý nước nóng – AU 

Xử lý nước nóng – VN 

Quản lý mủ xoài 

 

Lâm Đông Phố 

Nguyễn Văn Phong 

Peter Johnson 

Nguyễn Vĩnh Phúc 

Phòng họp 
Zoom 

11:15 
Thay đổi phương pháp thực hành – Lộ trình  
áp dụng 

Peter Johnson  

11:30 Thảo luận Nguyễn Duy Đức  



Dự án Xoài Việt Nam 

 

12:00 Ăn trưa                                                                                SIAEP                                                                     

13:30 

Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng & sản xuất 

Chế biến xoài đông lạnh 

Thực hành quản lý phân bón 

Thực hành quản lý dịch bệnh 

Kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ theo hướng  
bền vững 

Trần Thị Kim Oanh 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Văn Hòa 

Nguyễn Văn Sơn 

Phòng họp 
Zoom 

 
Thay đổi phương pháp thực hành – Lộ trình  
áp dụng 

Peter Johnson  

 Thảo luận Đinh Hữu Hoàng  

14:30 Kết thúc phần thuyết trình 

14:45 
Di chuyển bằng xe buýt đến các điểm trình diễn 
thực địa và tiếp tục đi đến Đồng tháp 

SIAEP  

15:15 

 

Tham quan các cửa hàng 

Đáp ứng các yêu cầu của thị trường – Tại cửa 
hàng (2 cửa hàng) 

WinMart 

VinaTnT 

Quản lý cửa hàng 

Quản lý chất lượng 

Người bán hàng 

 

17:00 Di chuyển tới thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp SIAEP  

Buổi tối Ăn tối và nhận phòng khách sạn ở Đồng Tháp SIAEP  

 
Ngày 2 – Thứ tư 14/09/2022 

Thời gian Hoạt động Người trình bày / 

Người phụ trách 

Ghi chú 

 Ăn sáng tại khách sạn SIAEP  

08:30 Di chuyển tới nhà đóng gói SIAEP  

09:00 Tham quan nhà đóng gói 

Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng & sản phẩm 

 

Bà Kim Nhung 

Chủ tịch HTX Cát Hòa Lộc 

Các cán bộ Đồng Tháp 

 

 Nghỉ giữa giờ 

10:45 Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng & sản phẩm 
(tiếp theo) 

  

12:00 Ăn trưa 

13:30 Di chuyển bằng xe buýt tới vườn xoài SIAEP  

14:15 Tham quan vườn xoài 

Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng & sản xuất 

 

Nông dân 

Cán bộ Sở NN & PTNT 

Cán bộ khuyến nông 

 

17:15 Di chuyển về TP.HCM bằng xe buýt SIAEP  
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Ngày 3 – Thứ năm 15/09/2022 

Thời gian Hoạt động 
Người trình bày / 

Người phụ trách 
Ghi chú 

8:30 - 

9:45 

Nhóm đánh giá viên họp tại khách sạn 

(Nhóm nghiên cứu không cần tham dự) 
  

10:00 

Đón nhóm đánh giá viên tại khách sạn 

Văn phòng SCAP 

TP.HCM 

SIAEP/ SCAP 
Đón nhóm 
đánh giá 
viên 

 Đón khách tại các địa điểm SIAEP  

10:30 

Phát biểu chào mừng 

Đánh giá tổng kết 

Tác động & Đánh giá 

Thảo luận 

Lê Minh Hùng 

 

Đinh Hữu Hoàng, SCAP 

Hải, SCAP 

 

11:00 Phiên đánh giá cuối cùng Nhóm đánh giá viên  

12:15 Kết thúc chương trình   

 Kết thúc buổi đánh giá dự án   

12:30 Ăn trưa SIAEP  

 


