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Nhà đóng gói xoài, góc nhìn của nhà sản xuất tại địa phương 

 

Kính thưa: Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 
Tháp. 

 Kính thưa toàn thể quý đại biểu, khách dự tham dự Hội thảo khởi động 
dự án << Cải thiện thu nhập của người nông dân thông qua việc phát triển thị 
trường chiến lược trong chuỗi cung ứng xoài ở miền Nam Việt Nam>>. 

Kính thưa toàn thể Hội thảo: là nhà đóng gói xoài, cũng như góc nhìn của 
một nhà sản xuất tại địa phương, tôi xin có một số ý chia sẻ và đề xuất ý tưởng 
của mình như sau: 

Từ sau ngày 19/6/2018 Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp được 
chuyển giao công nghệ bảo quản sau thu hoạch, đến nay đã xuất khẩu số lượng 
trên 100 tấn xoài các loại, để xuất sang thị trường Nga và Trung Đông. 

Kết quả bước đầu mang lại: xoài được làm sạch mủ bảo quản được từ 25 
– 30 ngày, đây là điều kiện tốt để trái xoài Đồng Tháp nói riêng, xoài Việt Nam 
nói chung được khách hàng của thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. 

Nhưng tỷ lệ xoài đạt chuẩn xuất khẩu chỉ có 50%, số 50% còn lại đưa qua 
hàng loại 2 và 3, để tận dụng số xoài trên tôi  có ý tưởng  chuyển qua chế biến 
và đã làm thử nghiệm rượu xoài, dấm xoài, sinh tố xoài, bánh tráng xoài, xoài 
xấy dẻo...với mục tiêu góp một phần nhỏ vào việc nâng cao giá trị trái xoài tại 
địa phương và thực hiện thành công ngành hàng xoài trong đề án tái cơ cấu 
Nông nghiệp tỉnh nhà. 

Rất mong được các cấp chính quyền trong tỉnh, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đầu ngành ở các Viện, Trường tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện tốt, để 
tôi thực hiện ý tưởng trên. 

Xin chân thành cám ơn quý đại biểu đã lắng nghe./. 
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