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1. Tổ chức, thể chế

• Biên bản hợp tác được ký tháng
4/2002 cho giai đoạn 3 năm, được ký
tiếp tháng 10/2006 giữa Cirad, Vaas et 
Ipsard

• Với mạng lưới 25 cán bộ nghiên cứu
tại Việt Nam + 5 cán bộ tại Lào

• 2 cán bộ Cirad (Paule Moustier, Bộ
môn nghiên cứu rau quả, và
C.Langlais, BM nghiên cứu rau quả) 
và tháng 6/2008, một cán bộ sau tiến
sỹ (post-doc) sẽ đến làm việc.
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2.2. BBốốii ccảảnhnh ccủủaa MalicaMalica

• Phát triển thị trường nội địa và thị trường Đông
Nam Á trong bối cảnh:
– Chính sách tự do hóa và gia nhập WTO
–  Đô thị hóa và công nghiệp hóa
– Sức mua và nhu cầu về chất lượng tăng

• Các dấu hiệu điều chỉnh cung/cầu: vấn đề tiếp cận
thị trường của người sản xuất, vấn đề cung ứng
sản phẩm của người phân phối trong việc đảm bảo
chất lượng và khối lượng hàng.

• Các vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng
như thuốc BVTV và kim loại nặng trong sản phẩm
rau, cúm gia cầm...gắn liền với các ngành hàng
thực phẩm truyền thống



3. Lĩnh vực nghiên cứu

• Sự thay đổi nhanh của thị trường nội địa

• Tổ chức các tác nhân trong ngành hàng
chất lượng

• Sự tham gia của người nghèo vào việc
phân phối sản phẩm thực phẩm



4. Các dự án chính

2005-2007Thương mại hóa thịt lợn 
chất lượng cao

MAE 
France

Duras-porc

2007-2009Liên kết nông dân
nghèo với kênh siêu thị
(sản phẩm Nếp, thịt bò, 
rau)

FIDASuperchain

2004-2006Thị trường cho người
nghèo/Tiếp cận kênh 
siêu thị và chứng nhận 
chất lượng có sự tham 
gia

ADB/DFIDM4P

2002-2006Phát triển bền vững
nông nghiệp ven đô

MAE 
France

Susper

Thời gian Tên dự ánTài trợViết tắt



5. Kết quả
Vai trò của thị trường nội địa

Sức mua thực phẩm trên thị trường nội địa tăng
nhanh, lớn hơn thị trường xuất khẩu về giá trị, nhất
là ở khu đô thị, nhu cầu này chiếm 40% thị trường
lương thực thực phẩm

Domestic vs export ag market
Source: FAOstat and VLSS-GSO
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5. Kết quả
Vai trò của nông nghiệp thực phẩm và

hình thức phân phối tại chỗ

• Các khu ven đô Hà Nội, Phnom Penh và
Viêng-chăn cung cấp hơn 70% lượng
rau ăn lá được sản xuất.

• Kênh phân phối ngắn: dưới 50% lợi
nhuận

• Các nguy cơ liên quan đến quá trình đô
thị hóa, sự thu hẹp diện tích đất nông
nghiệp



5. Kết quả
Yêu cầu các dấu hiệu chất lượng của

người tiêu dùng

• Người tiêu dùng nhạy cảm trước các
vấn đề về an toàn và nguồn gốc thực
phẩm
– Thuốc BVTV trên rau, dư lượng kháng

sinh trên thịt
– Nhận thức được trách nhiệm của mình

(đun sôi, nấu chín…)
– Yêu cầu các chỉ dẫn nguồn gốc; người

SX tham gia bán lẻ; chính quyền tham
gia vào việc cấp chứng nhận chất lượng

– Cho khả năng tăng giá từ 5% (thịt) đến
100% (rau sạch) nếu chất lượng vệ sinh
được đảm bảo



5. Kết quả
Vai trò của nông nghiệp thực phẩm và

hình thức phân phối tại chỗ

• Vai trò của thị trường bán lẻ và hình thức bán
hàng rong trong hệ thống phân phối thực phẩm: 
hơn 80% khối lượng sản phẩm, tạo việc làm; 50% 
lượng rau cung ứng cho Hà Nội được bán trên thị
trường không chính thức, sự tiếp cận dễ dàng của
các hộ gia đình nghèo vào thị trường này

• Do khối lượng sản phẩm phân phối lớn,  bán hàng
rong tạo ra số lượng việc làm gấp 3 lần so với các
siêu thị

• Đề xuất sự hỗ trợ cân đối của Nhà nước cho các
loại thị trường, bán hàng rong, cửa hàng, siêu thị; 
tập huấn cho người bán hàng rong ở Thanh Xuân, 
Hà Nội



5. Kết quả
Điều kiện thành công của tổ chức nông

dân và hợp đồng nông nghiệp

• Hình thức tổ chức ND mới, trong đó có Hợp
tác xã dựa trên chức năng kinh tế

• Thành công của Hành động tập thể nhằm
phát triển và quảng bá chất lượng sản phẩm
(thịt lợn và gạo nếp ở Hải Dương, vải Thiều
Thanh Hà, rau an toàn ở Hà Tây và Hà Nội, 
thịt bò Cao Bằng): thu nhập của các thành
viên

• Hợp đồng và liên kết dọc trong các ngành
hàng chất lượng (rau, thịt gà, thịt lợn), chia
sẻ đầu tư và rủi ro còn hạn chế.

• Trách nhiệm công – tư trong kiểm soát chất
lượng vệ sinh thực phẩm



6. Ấn phẩm

• 12 bài viết được gửi đăng trên các tạp chí
quốc tế, trong đó có 9 bài đồng tác giả
Pháp – Việt

• 3 bài viết được đăng trên các tạp chí khoa
học của Việt Nam, 3 bài trong báo Người
tiêu dùng

• 5 cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam 
(nhà XB Thế giới)

• 2 chương sách sẽ ra mắt bạn đọc; 5 bài
viết đã được gửi

• 30 tài liệu viết
• 14 bài tham luận hội thảo
• Trang Web: www.malica-asia.org



7. Hội thảo

Photo Photo

Hội thảo EAAE
tại Barcelona Hội thảo SFER

tại Paris

Hội thảo Malica 2007
tại Hà Nội



8. Đào tạo
Đào tạo sau đại học

• Luận án tiến sỹ
• đã được bảo vệ: 2 nghiên cứu sinh Pháp (1 

kinh tế, 1 dinh dưỡng học)
• đang viết: 2 nghiên cứu sinh Việt Nam tại

Pháp (1 kinh tế, 1 nông học)
• Luận văn thạc sỹ

• đã được bảo vệ : 3 Pháp (xã hội học), 2 Pháp
(kinh tế), 1 Việt Nam (kinh tế)

• đang viết : 1 Việt Nam (kinh tế), 1 Pháp (chăn
nuôi)

• Thiếu cán bộ xin theo học Thạc sỹ và Tiến sỹ
do hạn chế về trình độ ngoại ngữ và độ tuổi



– Tập thể: 11 lớp tập huấn (2003-2007):
• Phân tích ngành hàng
• Kinh tế thể chế áp dụng cho việc điều phối ngành

hàng chất lượng (2)
• Tổ chức kiểm soát chất lượng thực phẩm
• Hệ thống thông tin thị trường
• Phương pháp điều tra hộ (3) 
• Quản lí dịch hại cây trồng
• Viết bài báo khoa học (2)

– Cá nhân: đã tiếp nhận 10 cán bộ Việt Nam tại Pháp; 
3 cán bộ sẽ được tiếp nhận vào năm 2008

– Các hội thảo tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội và
TP HCM (kinh tế thể chế) và Viện xã hội học (xã hội
học thực phẩm) từ 2003-2005

8. Đào tạo
Đào tạo ngắn hạn



Kết luận: chiến lược

• Dựa trên điểm mạnh vốn có của nhóm
• Nghiên cứu kinh tế - xã hội các ngành

hàng thực phẩm
• Sự hợp tác của nhiều tổ chức, cơ quan
• Tổng kết các phương pháp

• Thu hút nguồn nhân lực mới

• Xây dựng các dự án…ít về số lượng
nhưng đảm bảo về chất lượng








