
GIỚI THIỆU MÔ HÌNH DỰ ÁN

Điều phối và thực hiện: Phân Viện Cơ Điện và Công Nghệ Sau Thu Hoạch (SIAEP)

Xây dựng mô hình thu hoạch, sơ chế, xử lý, đóng gói
và bảo quản xoài ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình Chung của Liên Hợp Quốc: 
Hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới

Hợp phần: Tăng cường năng lực cung ứng rau quả thông
qua ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị



NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

 THÔNG TIN CHÍNH CỦA DỰ ÁN

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

 THAM QUAN VÀ HỌC HỎI CỦA ĐOÀN VIỆT NAM TẠI ÚC

 HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ SIAEP VÀ CHUYÊN GIA UNIDO TẠI VIỆT 
NAM

 KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO

 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT



THÔNG TIN CHÍNH CỦA DỰ ÁN
 Tên dự án: ‘Xây dựng mô hình thu hoạch, sơ chế, xử lý, đóng gói và bảo quản xoài ở vùng đồng

bằng sông Cửu Long’

Tên tiếng Anh: ‘Excellence model for Harvesting, Pre-processing, packing and Preservation of
Mango in Mekong River Delta’

 Cơ quan chủ Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 Nhà tài trợ : Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

 Thời gian bắt đầu thực hiện dự án: Tháng 3 năm 2017

Cơ quan thực hiện Dự án phía Việt Nam:
(1) Phân viện Cơ điện nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch (SIAEP)

(2) Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp



QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
 Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp (vựa xoài Bảy Nhung):

+ Nằm trong khu vực trồng xoài trọng điểm của thành phố Cao Lãnh; liên kết với
vùng nguyên liệu sản xuất có diện tích 340 ha; Liên kết sản xuất thu mua xoài cho
Hợp tác xã Tân Hưng Tây, với khoảng 100 thành viên sản xuất và hơn 300 nông dân; 
Cam kết hỗ trợ nông dân trong khu vực Đồng Tháp với giá cao hơn thị trường 2.000 –
3.000 đồng/kg;
+ Ký biên bản cam kết thực hiện Dự án với SIAEP (06/4/2017).

 Quá trình thực hiện Dự án chia là 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Đầu tư 03 hệ thống thiết bị (hệ thống điện mặt trời, kho lạnh, buồng ủ
chín), xây tường ngăn và đào tạo tập huấn.
+ Giai đoạn 2: Đầu tư máy rửa xoài, máy xử lý hóa lý, máy thổi khô, hệ thống băng tải
vận chuyển xoài, tham quan học hỏi tại Úc.

 Quá trình xây dựng nhà xưởng

+ Giai đoạn 1: Sửa chữa, nâng cấp toàn bộ nhà đóng gói (mở rộng và xây dựng thêm
diện tích mới khoảng 400 m2).
+ Giai đoạn 2: Thay toàn bộ khung và lợp mái nhà xưởng đóng gói với kinh phí sửa
chữa và nâng cấp là nguồn vốn đối ứng của Công ty (1,600 triệu VNĐ trong đó phần
xây dựng 1,4 tỷ và thiết bị 200 triệu đồng) theo tư hướng tiêu chuẩn HACCP. Hình ảnh Vựa Xoài 7 Nhung (Tiền

thân Công ty Kim Nhung Đồng Tháp)



Phương án sơ đô ̀ bô ́ trí mặt bằng được Công ty Kim Nhung chấp
thuận (sau khi có tư vấn chuyên gia UNIDO )

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN (tt)



Một số đề xuất và tư vấn của Phân viện Cơ điện NN và Công nghệ
STH đối với Công ty Kim Nhung Đồng Tháp:
1.Mở rộng mặt bằng nhà đóng gói;
2.Tư vấn, thiết kế bố trí mặt bằng nhà đóng gói phù hợp với tiêu chuẩn
HACCAP;
3.Chỉnh sửa mái nhà đóng gói để đảm bảo độ sáng chung trong toàn bộ
nhà đóng gói, chống dột và nâng cao mặt nền, đổ bê tôn nền khu vực đóng
gói;
4.Thay thế một phần (giai đoạn đầu) và sau đó là toàn bộ mái nhà của nhà
đóng gói;
5.Cùng với chuyên gia UNIDO đề xuất UNIDO tổ chức một đợt tham
quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất xoài tại Úc;
6.Vấn đề xúc tiến thị trường: Kết với với việc đòan Việt Nam tham quan
tại Úc, SIAEP là đầu mối tạo mọi điều kiện và cơ hội cho lãnh đạo Tp.
Cao Lãnh và doanh nghiệp Kim Nhung tiếp xúc và làm việc với các đối
tác kinh doanh và sản xuất xoài tại Úc, làm cơ sở ban đầu cho các doanh
nghiệp Việt Nam và Úc làm quen và tìm hiểu nhu cầu các bên. Thay thế toàn bộ mái nhà đóng gói 

Mở rộng mặt bằng nhà đóng gói

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN (tt)



- Tìm hiểu được phương thức và qui trình thu hái, xử lý, vận chuyển xoài từ đồng ruộng về nhà đóng
gói; Tìm hiểu các nguyên lý rửa quả xoài, một số vật liệu chủ yếu trong thiết bị rửa xoài (trục lăn, bài
chải đánh bóng…), làm cơ sở thiết kế và chế tạo máy rửa xoài cho dự án;
- Tìm hiểu các nguyên lý mới nhất của Úc trong việc xử lý hóa chất bằng phương pháp phun, làm cơ sở
cho việc thiết kế và chế tạo máy xử lý hóa lý quả xoài trong dự án; Xây dựng được mối quan hệ đối tác
với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu xoài Úc, tạo điều kiện cho SIAEP và doanh nghiệp xuất khẩu
xoài Việt Nam thâm nhập thị trường xoài tại Úc.

THAM QUAN HỌC HỎI CỦA ĐOÀN VIỆT NAM TẠI ÚC



Chuyên gia đo đạc chỉnh sửa kho lạnh Chuyên gia kiểm tra máy do 
Cty đầu tư

Trao đổi phương án chỉnh sửa kho
lạnh đầu rư máy rửa mới

Làm việc giữa Chuyên gia và
lãnh đạo Tp. Cao Lãnh

NHỮNG CHUYẾN LÀM VIỆC CỦA CHUYÊN GIA UNIDO TẠI VIỆT NAM

Các học viện trong giờ tập huấn Các học viên lớp tập huấn thảo
luận nhóm

Kiểm hệ thống máy móc do SIAEP 
thiết kế chê tạo

Kiểm tra xoài trong bồn ngâm



KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO
1. Hệ thống thiết bị dây chuyền gồm:
- Hệ thống ủ chín;
- Dụng cụ sử dụng trong mô hình nhà xử lý, bảo quản và đóng gói;
- Kho lạnh và kho cưỡng bức;
- Hệ thống điện mặt trời hòa lưới và dự phòng 12 kWp;
- Một số thiết bị và dụng cụ chính xử lý xoài: (Máy rửa xoài;  Thiết

bị xử nước nóng kết hợp hóa chất; Máy làm ráo quả xoài; 
Thùng chứa nước và hóa chất; thùng ngâm xoài;  Băng tải vận
chuyển; Dụng cụ đo độ Brix, cân điện tử...

2. Qui trình công nghệ xử lý quả xoài cho thị trường trong, 
ngoài nước.

3. Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, nông dân QTCN, vận 
hành Thiết bị.

4. Doanh nghiệp thu mua giá cao hơn cho nông dân, HTX



Phòng ủ chín và các thiết bị cho buồng ủ chín: (Công ty T.S.S E C)
-Các thiết bị buồng ủ chín được, hóa chất : Máy tạo khí Ethylene;
Quạt ly tâm; Máy lạnh 1,5HP…dụng cụ đo, bàn đóng gói, xe nâng
hàng;

Kho lạnh cưỡng bức và kho lạnh bảo quản: (Công ty Hưng Việt)
- Khảo sát mặt bằng thi công; Thi công kho lạnh, vận chuyển thiết bị;
Lắp đặt hệ thống thiết bị lạnh, vận hành không tải, có tải hệ thống;

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 12 kW: (Công ty Red Sun)
- Thi công lắp đặt, vận chuyển vận hành không tải và vận hành có tải
hệ thống, chính thức hòa lưới điện; Lắp đặt hệ thống giám sát hoạt
động hệ thống năng lượng mặt trời thông qua mạng wifi.

Phòng ủ chín sau khi hoàn thành

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO (tt)

Kho lạnh bảo quản xoài

Hệ thống năng lượng mặt trời 12kW



KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO

Máy rửa xoài
+ Năng suất: 1 - 2 tấn/h
+ Kích thước: 1.500x1.034x1.400 mm

Máy xử lý hóa lý
+ Năng suất: 1 - 2 tấn/h
+ Kích thước: 5.200x1.100x1.200 mm

Băng tải vận chuyển xoài
+ Năng suất: 1 - 2 tấn/h
+ Kích thước: 10.000x700x900 mm



Bảo quản xoài Cát Chu tại phòng thí nghiệm của Phân viện

Xoài Đài Loan và Cát Chu bảo quản được trên 30 ngày tại Kim Nhung và đang
tiếp tục thử nghiệm

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO



Cắt cuống, xử lý mủ 

Cắt cuống, phân loại
(Để cuống từ 5-10mm) 

Xoài

Xử lý hơi nước bão hòa 
(Nhiệt độ tâm trái: 47oC trong 20 phút)

Làm mát, làm khô

Đóng gói 

Bảo quản lạnh

Thu hoạch
(Để cuống dài trên 5cm) 

Cắt cuống, phân loại
(Để cuống từ 5-10mm) 

Xoài

Xử lý hơi nước bão hòa 
(Nhiệt độ tâm trái: 47oC trong 20 phút)

Làm mát, làm khô

Đóng gói 

Bảo quản lạnh

Thu hoạch
(Để cuống dài trên 5cm) 

Phân loại

Xoài

Làm sạch

Xử lý nấm bệnh
(Hệ thống phun nước nóng và thuốc xử lý nấm bệnh: 52oC trong 5 phút)

Làm mát, làm khô

Đóng gói bảo quản bằng bao MAP

Bảo quản lạnh

Thu hoạch

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO



KẾT LUẬN:

 Mô hình đầu tiên xử lý xoài ở ĐBSCL áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường
mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và bà con nông dân trong vùng;

 Năng lực kinh doanh của Công ty đã được nâng cao rõ rệt, Công ty đã thu mua một lượng lớn
xoài tại Đồng Tháp, đưa năng suất xử lý tăng từ 15-20 tấn/ngày lên tới 40 - 45 tấn/ngày, cao
điểm tháng 5/2018 lên tới 60 tấn/ngày;

 Bước đầu thâm nhập thị trường khó tính như Úc, Nga, Hàn Quốc… tiếp tục mở rộng thị trường
tiêu thụ sang một số nước khác;

 Góp phần định hướng cho ngành xoài tỉnh Đồng Tháp nói riêng cũng như vùng ĐBSCL nói
chung;

 Năng lực nghiên cứu của Phân viện, đặc biệt các cán bộ trẻ được nâng cao, đồng thời tạo mối
gắn kết giữa nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, đối tác liên quan ở trong và
ngoài nước trong toàn bộ hệ thống cung ứng xoài.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ



ĐỀ NGHỊ:

 SIAEP, Công ty Kim Nhung và UNIDO cần tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu qui trình công nghệ cho
các giống xoài khác ở Đồng Tháp.

 Đề nghị UNIDO cùng Bộ Nông nghiệp & PTNT hoặc địa phương tiếp tục xem xét hỗ trợ nguồn
kinh phí cho Công ty Kim Nhung để hoàn thiện phần dây chuyền thiết bị còn thiếu trong dây
chuyền nhằm giảm bớt điều kiện làm việc nặng nhọc của công nhân, nhất là lao động nữ, đầu tư
nghiên cứu xây dựng mô hình chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ xoài (SP xoài sấy dẻo, purê,
hnước giải khát…), đồng thời xây dựng thương hiệu, kỹ năng quản trị doanh nghiệp cũng như phát
triển thị trường;

 Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét khả năng hỗ trợ các đơn vị
(Viện, Trường, Trung tâm…) nghiên cứu cải tiến lựa chọn giống xoài , cũng như các kỹ thuật trước
thu hoạch (trồng, chăm sóc, BVTV, xử lý ra hoa…) nhằm tạo ra giống xoài có chất lượng, đảm bảo
tính cạnh tranh, đủ số lượng để cung cấp cho các doanh nghiệp phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

 Nếu dự án ACIAR về xoài được triển khai, đề nghị thảo luận để các bên liên quan có thể tiếp tục
tham gia để cùng phát triển ngành hàng Xoài cho Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL.
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