
 
 

 

 

THƯ XÁC NHẬN BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM 

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Thư Xác nhận Bày tỏ sự quan tâm này đến 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản không muộn hơn ngày  28/12/2020) 

 

Kính gửi: Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của 

chuỗi giá trị Xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long” (GQSP Việt Nam) 

Sau khi nghiên cứu Thông báo Bày tỏ sự quan tâm của dự án, chúng tôi mong muốn được 

tham gia mô hình trình diễn chuỗi giá trị xoài tươi ở Đồng bằng sông Mê Kông với các thông 

tin cơ bản dưới đây:  

 

Tên doanh nghiệp: ___________________________________________________________ 

Địa chỉ doanh nghiệp: ________________________________________________________ 

Tên người liên hệ ________________________________Chức vụ: ____________________ 

Điện thoại: _______________________   Email: ___________________________________ 

 

 Câu hỏi 

Doanh nghiệp có bao nhiêu năm hoạt động với tư cách là nhà xuất khẩu xoài tươi? 

___________________________________________________________________________ 

Nếu với tư cách là Nhà đóng gói, doanh nghiệp đóng vai trò là nhà xuất khẩu hay sử dụng 

nhà xuất khẩu bên thứ ba?  

___________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp  có xuất khẩu sang các thị trường khác ngoài Trung Quốc không, nếu có thì 

những thị trường nào?  

___________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp có sở hữu hoặc có thể sẵn sàng tiếp cận với hệ thống xử lý hơi nước nóng bão 

hòa VHT và/hoặc các cơ sở chiếu xạ không? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp có mua trái xoài từ các nhà cung cấp thường xuyên mỗi mùa không? Nếu có 

thì nêu rõ địa điểm nào ở ĐBSCL? 

___________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp có mối liên kết và mối quan hệ tốt với các nhà đóng gói xoài không? Nếu có 

thì nêu rõ địa điểm nào ở ĐBSCL? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp có mối liên kết và mối quan hệ tốt với nông trại/hợp tác xã xoài không? Nếu 

có thì ghi tên cụ thể và địa chỉ liên hệ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp có sử dụng cùng một nhà đóng gói mỗi mùa không? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp có tiếp cận được các kho lạnh, nếu có thì công suất của chúng là bao nhiêu? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp của bạn hiện đang vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc không? 

___________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp của bạn hiện tại có bất kỳ chứng nhận hoặc công nhận về chất lượng không, ví 

dụ VietGAP hoặc chứng nhận khác? 

 __________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp của bạn có quan tâm đến việc đa dạng hóa xuất khẩu của mình sang các thị 

trường xuất khẩu mới tại các chuỗi bán lẻ hiện đại không? 

 __________________________________________________________________________ 

Doanh nghiệp của bạn gần đây đã xuất khẩu sang thị trường mới chưa, nếu có thị thị trường 

nào? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp của bạn có quan tâm đến việc phát triển thị trường xuất khẩu ưu tiên mới 

không, nếu có, hãy nêu thị trường nào? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp có sẵn sàng thử nghiệm các phương pháp xử lý sau thu hoạch mới để tăng thời 

gian bảo quản trái cây, phù hợp với thị trường mới không? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp có sẵn sàng làm việc với nhóm dự án để thực hiện các thay đổi hệ thống giúp 

đáp ứng các yêu cầu của thị trường không? 

___________________________________________________________________________

Doanh nghiệp có sẵn sàng chia sẻ thông tin / kiến thức và dữ liệu của dự án với nhiều đối 

tượng hơn không? 

___________________________________________________________________________ 

 

Ngày,   tháng 12, năm  2020 

Giám đốc/lãnh đạo (ghi họ tên, ký và đóng dấu) 


