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Các bên tham gia
 Tỉnh Đồng Tháp
 Tỉnh Tiền Giang

Các cơ quan nghiên cứu Việt Nam
 SIAEP
 SOFRI
 SCAPS

Các tổ chức nghiên cứu quốc tế
 Đại học Griffith , Viện Griffith Asia
 CIRAD, Hà Nội
 Sở Tài Nguyên và Công Nghiệp Cơ bản, Bang Northern Terrritory
 Đại học Adelaide
 CIP, Hà Nội
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Các hoạt động
Mục tiêu 1  
Xác định các cơ hội nâng cao khả năng cạnh tranh và trao quyền cho 
phụ nữ trong chuỗi cung ứng xoài tươi và chế biến.
Nghiên cứu nền tảng kinh tế - xã hội
Xác định thực trạng về mùa vụ xoài ra hoa, và các vấn đề và thực hành trong sản 
xuất
 Xác định thực trạng thị trường và các phân khúc thị trường xoài ở TP. Hồ Chí 
Minh và Hà Nội.
Xác định thực trạng chuỗi giá trị xoài hiện tại ở Đồng Tháp và Tiền Giang
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chất lượng xoài
Đánh giá cá nhân, lựa chọn và đánh giá các can thiệp
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Các hoạt động
Mục tiêu 2  
Đánh giá các cách thức nhằm vượt qua những rào cản được lựa chọn để 
tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị xoài tươi và chế biến
Cải thiện chất lượng trái cây thông qua các cải tiến tại nông trại.
Mở rộng việc cho ra hoa trái vụ
Cải thiện chất lượng xoài trong chuỗi cung ứng TƯƠI
Cải thiện chất lượng xoài trong chuỗi cung ứng CHẾ BIẾN.
Thực hiện phân tích tính khả thi về tài chính, kinh tế và kinh doanh đối với các can thiệp 
thử nghiệm được lựa chọn.
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Các hoạt động
Mục tiêu 3  
Nâng cao năng lực, liên kết các bên liên quan trong ngành và chia sẻ 
kiến thức.
Phát triển hướng tới các bên liên quan có nhu cầu và các hoạt động xây dựng 
liên kết
Xã hội hóa và phổ biến kết quả nghiên cứu với các hoạt động truyền thông
Thực hiện các hoạt động xây dựng và thay đổi năng lực quản lý
Xây dựng các lộ trình để lồng ghép các kết quả và phát triển liên tục dự án
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