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!"#$%&'()&*+,!n th"c t#p sinh 

-$a ra nh%ng gi&i pháp b'n v%ng c& v' m(t kinh t) l*n t+ ch,c -! gi&m 

b.t h$ hao m#n khi thu ho/ch và giúp t0ng thu nh#p cho ng$1i nông dân&
*.2ng cây 0n qu& 

&

&

N!i dung chính 

"# tài th$c t%p  !"a ra nh#ng gi$i pháp b%n v#ng v% kinh t& và t' ch(c )* gi$m 
b+t h" hao m,n khi thu ho-ch và giúp t.ng thu nh,p cho ng"/i 
nông dân tr0ng cây .n qu$; 

"&a 'i(m    M1c Châu (T2nh S3n La), Tây B4c Vi5t Namoc Chau ; 
Th)i gian    càng s+m càng t6t và cho )&n cu6i tháng 5 n.m 2011 ; 
Thù lao  Thù lao theo quy )7nh + nhà 8; 
L*nh v$c chuyên môn  Tiên hành nghiên c(u th7 tr"/ng, t.ng giá tr7 s$n ph9m nông 

nghi5p, )óng gói sau thu ho-ch, n4m v#ng ti&ng Anh; 
Liên l+c    asodia@wanadoo.fr ho:c asodia.vietnam.mc@gmail.com 
 
Gi,i thi-u v# t. ch/c 'ón ti0p th$c t%p 

 
ASODIA )";c thành l,p n.m 1975, là m1t t' ch(c ho-t )1ng theo lu,t 1901, phi l;i nhu,n, t,p h;p các 
t' ch(c ngh% nghi5p nông nghi5p chính y&u c<a vùng Midi-Pyrénées.  
ASODIA  th=c hi5n các ho-t )1ng h;p tác qu6c t& v+i các )6i tác là các t' ch(c nông dân và các doanh 
nghi5p s$n xu>t hàng nông s$n t-i các n"+c )ang phát tri*n. ASODIA ti&n hành h;p tác theo nguyên t4c 
trao )'i )0ng )?ng  gi#a ngh% v+i ngh%, ng"/i v+i ng"/i, nh@m t.ng c"/ng tinh thAn trách nhi5m c<a 
nh#ng ng"/i ho-t )1ng trong lBnh v=c nông nghi5p, thúc )9y hC làm vi5c cùng nhau vì s= phát tri*n c<a 
chính b$n thân cá nhân và c1ng )0ng c<a mình. 
Các mDc tiêu chính c<a ho-t )1ng h;p tác c<a ASODIA là : 

! Vì an ninh l"3ng th=c c$ v% s6 l";ng lEn ch>t l";ng ; 
! Nâng cao m(c s6ng và )i%u ki5n s6ng c<a nông dân ; 
! HF tr; nông dân trong vi5c thành l,p các t' ch(c )-i di5n cho hC, cho phép hC dAn dAn nh,n 

lãnh trách nhi5m nhi%u h3n trong vi5c t= mình phát tri*n kG thu,t, kinh t& và xã h1i cho chính 
mình, cùng v+i s= hF tr; c<a các tác nhân khác ; 

 
Ho-t )1ng h;p tác c<a ASODIA vì v,y "u tiên h"+ng )&n nh#ng h1 nông dân ít )i%u ki5n, và là nh#ng 
)6i t";ng mong mu6n t,p h;p l-i v+i nhau )* có th* ti&p c,n )";c các kG thu,t cHng nh" ph"3ng ti5n 
mà t= thân hC không th* có )";c. 
Ch"3ng trình này do vùng Midi-Pyrénées và t2nh S3n La kh8i x"+ng, )0ng tài tr; b8i Vùng Région 
Midi-Pyrénées và B1 Ngo-i giao Pháp.  
L’ASODIA ho-t )1ng t-i M1c Châu, S3n La tI n.m 2003 v+i t" cách là )6i tác kG thu,t trong ch"3ng 
trình « nâng cao các quy trình ch>t l";ng nông s$n và l"3ng th=c trong ngành s#a và trái cây ». 
intervient au Vietnam, dans le District de Moc Chau, Province de Son La (Nord Ouest Vietnam) depuis - 
B1 máy c<a ASODIA Vietnam hi5n g0m có 3 ng"/i :  

! Tr"8ng d= án là ng"/i Pháp ;  
! M1t chuyên viên kG thu,t v% ngành s#a, nói ti&ng Anh ; 
! M1t chuyên viên kG thu,t ngành trái cây, nói ti&ng Anh. 

 
Trang web : http://www.asodia.org 
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Ch1 '# và m2c 'ích th$c t%p 

 

Ch1 '# 
!"a ra nh#ng gi$i pháp b%n v#ng c$ v% kinh t& lEn t' ch(c )* gi$m b+t h" hao m,n khi thu ho-ch và 
giúp t.ng thu nh,p cho nông dân tr0ng cây .n qu$. 
 
M2c tiêu  

! !"a ra nh#ng )i*m m>u ch6t giúp hi*u )"3c nh#ng quy trình bán m,n Tam Hoa khác nhau tI 
v"/n m,n t+i tay ng"/i tiêu dùng ; 

! B"+c )Au suy nghB v% vi5c t.ng c"/ng ngành hàng m,n c<a M1c Châu v+i toàn b1 các tác nhân 
có liên quan ; 

! Tìm ra các cách )óng gói v,n chuy*n có )1 tin c,y c$ v% m:t kG thu,t lEn kinh t& )* v,n chuy*n 
m,n tI v"/n t+i n3i tiêu thD. 

 
!* làm )";c )i%u )ó, th=c t,p sinh cAn ph$i :  
 

! Xác )7nh các tác nhân khác nhau c<a ngành hàng, tI ng"/i tr0ng m,n t+i ng"/i tiêu dùng b@ng 
cách phân bi5t các phân khúc khác nhau c<a th7 tr"/ng ; 

! Xác )7nh nh#ng ng"/i tiêu dùng ch< )-o và mong mu6n c<a hC theo nh#ng phân khúc th7 
tr"/ng khác nhau ; 

! Miêu t$ nh#ng quá trình v,n chuy*n và l";ng hóa hao t'n m,n trong su6t dây chuy%n th"3ng 
m-i hóa s$n ph9m. !:c bi5t cAn ph$i làm rõ h5 s6 l";ng m,n tr0ng ra và bán )";c  và xác )7nh 
giá bán c<a các trung gian khác nhau trong ngành hàng ()óng gói 8 b/ ru1ng, bán cho ng"/i 
mua buôn và cho các tác nhân khác nhau c<a ngành hàng ) và theo th/i gian (theo tháng và theo 
n.m) ; 

! Làm rõ nh#ng trDc tr:c gây $nh h"8ng x>u t+i ch>t l";ng qu$ m,n trong các công )o-n thu 
ho-ch và sau thu ho-ch; 

! !"a ra các gi$i pháp gi$i quy&t nh#ng trDc tr:c này, b@ng cách xác )7nh nh#ng bi5n pháp cAn 
tri*n khai )J gi$m b+t h" hao (xác )7nh tác )1ng lên giá thành, nh#ng l;i ích kinh t& và t' ch(c 
v+i ng"/i nông dân, ng"/i mua buôn và ng"/i tiêu dùng….) ; 

! Ti%n hành thK nghi5m trong tình hu6ng th,t v+i nh#ng công cD )ã )";c xác )7nh và )ánh giá 
m(c )1 $nh h"8ng v+i các tác nhân c<a ngành hàng. 

 
L&ch d$ ki0n (c3 s8 là ba tháng, có th* )i%u ch2nh theo th/i gian r$nh rFi và theo nhu cAu)  
 
K& ho-ch )"a ra d"+i )ây ch2 mang tính ch2 dEn. Th=c t,p sinh sL ph$i thay )'i và t' ch(c k& ho-ch 
theo yêu cAu công vi5c. 
 
TuAn )Au tiên: (21 )&n 25 tháng 3) )ã hoàn thành hCc viên Pháp 

! Xem tài li5u sMn có (tài li5u sL )";c chCn lCc và )"a ra cho th=c t,p sinh xem); 
! Vi&t tài li5u nghiên c(u (mDc tiêu, câu hNi nghiên c(u, gi$ thuy&t và ph"3ng pháp lu,n…) ; 
! Trình bày mi5ng tài li5u này v+i t' d= án ASODIA Vi5t Nam. 

 
TuAn th( hai (28 tháng 3 )&n 1 tháng 4) )ã hoàn thành hCc viên Pháp 

! Chu9n b7  b$ng câu hNi )i%u tra theo tIng )6i t";ng tác nhân; 
! ThK nghi5m nh#ng b$ng câu hNi )âu tiên v+i m1t s6 tác nhân ; 
! Xem l-i các phi&u )i%u tra c.n c( vào nh#ng l/i khuyên hay nh,n xét )"a ra. 
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TuAn th( 3 )&n tuAn th( 6 (tI ngày 4 tháng 4 )&n ngày 13 tháng 5)  
! Th=c hi5n phNng v>n các h1 tr0ng m,n, các tác nhân th7 tr"/ng, và ng"/i tiêu dùng M1c Châu; 
! Quan sát các ch; ; 
! Ghi d# li5u d"+i )7nh d-ng Word hay Excel, theo tIng )0i t";ng tác nhân, và theo tháng, n.m; 
! HCp hàng tuAn v+i t' d= án c<a ASODIA Vi5t Nam )* báo cáo k&t qu$ thu )";c, ):t ra nh#ng 

câu hNi phát sinh hay nh#ng khó kh.n/thu,n l;i g:p ph$i. 
 
TuAn th( 7 )&n tuAn th( 9 (16 )&n 28 tháng 5) 

! Xác l,p n1i dung theo yêu cAu nghiên c(u (thK nghi5m ngoài )/i th"/ng). 
 
TI tuAn th( 10 )&n tuAn 13 (tI 30 tháng 5 )&n 11 tháng 6) 

! Vi&t báo cáo ; 
! Trình bày mi5ng v+i t' d= án ASODIA Vi5t Nam. 

 
"3i t45ng th$c t%p yêu c6u 

 
! HCc )-i hCc (PTTH +3/+4/+5), thu1c th* lo-i tr"/ng th"3ng m-i/kinh t& nông hCc ho:c )-i hCc 

t'ng h;p v+i chuyên ngành th"3ng m-i/phát tri*n nông thon; 
! Có kinh nghi5m nghiên c(u th7 tr"/ng nông s$n hay t.ng giá tr7 s$n ph9m sL )";c )ánh giá cao; 
! Kinh nghi5m làm vi5c trong m1t n"+c )ang phát tri*n là m1t l;i th&; 
! Kh$ n.ng phân tích ch:t chL s6 li5u )a ngành; 
! N4m v#ng các ph"3ng pháp ti&p c,n ngành hàng và phát tri*n nông thôn ; 
! Có kh$ n.ng diOn )-t b@ng ti&ng Anh ; 
! N4m v#ng các công cD tin hCc c' )i*n  (Word, Excel, PowerPoint) ; 
! Ph9m ch>t chuyên môn cAn có: tính sáng t-o, ch:t chL, t' ch(c công vi5c và kh$ n.ng diOn )-t ; 
! Ph9m ch>t cá nhân cAn có : kiên nhEn, thích nghi, bi&t l4ng nghe; 
! Nhi5t tình khi ti&p xúc v+i nông dân cHng nh" )"a ra nh#ng t" v>n kG thu,t, nâng cao giá tr7 s$n 

ph9m. 
 
"i#u ki-n th$c t%p 

 

! Th=c t,p sL ti&n hành t-i M1c Châu (T2nh S3n La, Vi5t Nam) ; 
! Th=c t,p sinh sL ch7u s= qu$n lP c<a Cô Marjolaine MITAUT, tr"8ng d= án ASODIA au 

Vietnam và sL c1ng tác ch:t chL v+i t' d= án ASODIA t-i Vi5t Nam và các tác nhân c<a ngành 
hàng. 

 
Th)i gian và th)i 'i(m th$c t%p 

 

Càng s+m càng t6t và cho )&n cu6i tháng 5 n.m 2011 
 

Liên h-:  
 

GKi  h0 s3 và )3n xin th=c t,p t+i Ông M. Christian MARQUESTAUT (asodia@wanadoo.fr). 
!* bi&t thêm thông tin v% d= án hay khóa th=c t,p, vui lòng liên h5 Cô Marjolaine MITAUT theo )7a ch2 
email : asodia.vietnam.mc@gmail.com. 


