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SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG
CHO SẢN PHẨM TỪ TRÁI MÍT

Sản phẩm từ trái mít
và thị trường nội địa
Thị trường xuất khẩu
rộng mở

Sản phẩm từ trái mít và thị trường nội địa
- Ăn tươi (fresh)

- Nhu cầu sử
- chế biến
dụng sản
phẩm từ trái ◦ Mít sấy (Dried jackfruit,
Dehydrated jackfruit)
mít
- Dân số và
khả năng chi
trả cho sản
phẩm từ trái
mít

◦ Mứt mít (Preserved jackfruit bulbs)
◦ Sản phẩm mít đóng hộp (Canned
jackfruit products)
◦ Kẹo mít (Candied jackfruit)
◦ Kem mít (Jackfruit bar & ice cream)
◦ Dưa mít (Jackfruit Pickles)
◦ Sữa chua mít

Sản phẩm từ trái mít và thị trường nội địa
- Nhu cầu sử
dụng sản phẩm
từ trái mít

- Dân số và khả
năng chi trả
cho sản phẩm
từ trái mít

◦ Sinh tố mít
◦ Chip chip mít (Jackfruit Chips)
◦ Bánh đa mít
◦ Xôi mít
◦ Bánh nhân mít/bánh mít
(Jackfruit Sweets)
◦ Thạch mít (Jackfruit Jelly)
◦ Bột hạt mít (Jackfruit Seed
Flour)
◦ Hạt mít rang

Sản phẩm từ trái mít và thị trường nội địa
- Nhu cầu sử
dụng sản
phẩm từ trái
mít
- Dân số và
khả năng chi
trả cho sản
phẩm từ trái
mít

◦ Xơ mít nộm gà
◦ Bánh ít mít
◦ Xơ mít chiên giòn
◦ Giấm mít (Jackfruit
Vinegar)
◦ Đồ uống từ mít (Readyto-serve jackfruit
beverages)
◦ Nước ép mít (Jackfruit
Squash)
◦ Mật mít (Jackfruit Nectar)
◦ Rượu mít (Jackfruit Wine)

Cơ hội và thị trường xuất khẩu rộng mở
Kim ngạch xuất khẩu mít VN (triệu USD)
89.43
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Tăng 30,63% so với 2019. Tỷ lệ tăng
trong 3 năm là 33,71%; tỷ lệ tăng trong
vòng 5 năm là 125,85%

Cơ hội và thị trường xuất khẩu rộng mở

MÔ HÌNH LIÊN KẾT SX VÀ TIÊU THỤ SP TỪ CÂY MÍT
TRÊN THẾ GIỚI
Ấn Độ:
Công ty Jackfruit (2011) liên kết với:
- > 350 hộ nông dân Tại bang Kerala;
- > 70 cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Mỹ (DT 24 triệu đô la).
Công ty Thực phẩm Artocarpus Pvt Ltd (2015) liên kết với:
- Nông dân →, SX 10 dòng SP bán tại Ấn Độ;
- Các nhà bán lẻ thực phẩm trên khắp Nam Ấn Độ;

- Xuất khẩu các sản phẩm Mít đã qua chế biến sang Hoa Kỳ và Trung Đông.
- Bán qua nền tảng thương mại điện tử Amazon.
HTX Kadamba Marketing, Sirsi: Liên kết các hộ trong HTX, mua máy sấy để sản xuất
bánh đa mít (papads)

MÔ HÌNH LIÊN KẾT SX VÀ TIÊU THỤ SP TỪ CÂY MÍT
TRÊN THẾ GIỚI
Hợp tác xã của nông dân Tại làng Toobugere ở Karnataka:
- Liên kết với nhau thành lập hiệp hội những người trồng mít (hiệp hội đầu tiên và duy nhất trong
cả nước Ấn Độ).
- Liên kết với trường Đại học Khoa học Nông nghiệp của Bengaluru để kết nối trực tiếp với thị
trường.
Jackfruit365 ™ (2013):
- Liên kết để cung ứng SP cho các nhà hàng và khách sạn năm sao ở Ấn Độ thông qua các món ăn
ngon từ các đầu bếp giỏi.
- Liên kết với các phương tiện truyền thông để quảng bá thương hiệu
- Liên kết với các nhà khoa học của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, các bác sĩ, chuyên gia
tiểu đường, chuyên gia dinh dưỡng để chứng minh lợi ích thông qua các báo cáo lâm sàng trích dẫn
lợi ích của mít tươi đối với người có bệnh tiểu đường/ tiền tiểu đường.

MÔ HÌNH LIÊN KẾT SX VÀ TIÊU THỤ SP TỪ CÂY MÍT
TRÊN THẾ GIỚI
Bangladesh: National trees, được cho là xuất hiện ở Bangladesh hàng ngàn năm; Nhiều cây
có trung bình khoảng 150 quả/cây/năm. Kỷ lục có thể lên tới 500 quả/năm
(https://www.bangladesh.com/blog/jackfruit-national-fruit-of-bangladesh/)

MÔ HÌNH LIÊN KẾT SX VÀ TIÊU THỤ SP TỪ CÂY MÍT
TRÊN THẾ GIỚI
Các viện, trường, hội đồng nghiên cứu khoa học hỗ trợ phát triển sản
phẩm chế biến.

- Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Bangladesh (BARI) đã phát triển các công
nghệ chế biến mít vụn, kẹo, dưa chua, da, chất bảo quản xi-rô đường và
bột hạt mít (Molla và cộng sự, 2011).
Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Bangladesh phát triển các
quy trình chuẩn bị bánh quy mít, bánh quy, bơ, kẹo bơ cứng và bột

Thái Lan:

Indonesia

MÔ HÌNH LIÊN KẾT SX VÀ TIÊU THỤ SP TỪ CÂY MÍT Ở VIỆT NAM

Tiêu thụ
Canh tác
Cây giống và
yếu tố đầu vào
Quy hoạch vùng
trồng mít
⁃ Điều kiện tự nhiên, Khí
hậu, thổ nhưỡng
⁃ Quy hoạch vùng trồng

- Cây giống
- Yếu tố đầu vào khác
- Q.lý chất lượng yếu tố đầu
vào

- Sản xuất tiêu chuẩn
- Chuẩn hóa chất lượng
- Phòng dịch bệnh tổng
hợp…

Sơ chế/ chế
biến SP
-

Đa dạng hóa SP
Giá trị hóa sản phẩm
Dự báo thị trường
Tái chế phụ phẩm

- Tiêu thụ nội địa
- Xuất khẩu

Liên kết ngang trong chuỗi
HTX Mít sạch Ba Hữu – Bình Thuận
HTX Phước Thiện Bình Phước
HTX nông nghiệp sinh học Thành Lợi –
Vĩnh Long
Htx Nông Nghiệp Lâm Tiến

Một số bất cập trong XS và tiêu thụ các sản
phẩm từ cây mít ở Việt Nam
Mở rộng quy mô không theo quy hoạch, thiếu dự báo.
Việc phát triển vẫn thiếu tính bền vững, mang nặng tính tự phát
Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế

Chế biến sau thu hoạch còn bỏ ngỏ
Quản lý chất lượng và Kiểm soát dịch bệnh→ Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật→ ATTP→
tính bền vững của các bên.

Một số bất cập trong XS và tiêu thụ các sản
phẩm từ cây mít ở Việt Nam
Hoạt động quảng bá, marketing hạn chế
Việc tiếp cận các nguồn thông tin thị trường còn hạn chế;
Việc tiêu thụ sản phẩm phải qua khâu trung gian → đôi khi bị ép giá;

Việc khai thác thị trường trong nước và quốc tế còn yếu, nhất là thị trường xuất khẩu…
Thị trường đầu ra chưa ổn định
→ Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ để đảm bảo an toàn thực phẩm

MÔ HÌNH LIÊN KẾT SX VÀ TIÊU THỤ SP TỪ CÂY MÍT Ở VN
Quy chế tham gia và cơ chế hợp tác, liên kết các hộ tham gia mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ
chưa rõ ràng
Nhận thức về lợi ích khi tham gia mô hình liên kết còn hạn chế→Số lượng các hộ tham gia mô
hình liên kết còn ít
Vai trò của DN đầu tàu

Hệ thống theo dõi, giám sát liên kết chưa có/chưa hiệu quả

Chưa có sự vào cuộc của các tổ chức hỗ trợ để thúc đẩy chuỗi

Hình thức liên kết SX- TT

- Cung ứng giống,
kỹ thuật, …
- Kiểm soát chất
lượng
- Thanh toán tiền
mua mít

Thanh toán tiền mua

Hộ trồng

Hợp đồng/thỏa
thuận miệng

Người mua

Cung cấp mít tươi
Hộ trồng

Thanh toán tiền mua
mít
Hộ trồng

Ký kết hợp đồng
văn bản tiêu thụ SP
Cung cấp mít tươi

Người mua

Ký kết hợp
đồng văn bản
cung cấp đầu
vào, tiêu thụ SP

Nhận yếu tố
đầu vào, trồng
và cung ứng
mít tươi

Người mua

KIẾN NGHỊ
Người dân

Các hộ trồng nên liên kết chặt chẽ với nhau để nâng cao sức mạnh, tiếng nói và quyền lực của mình, đặc
biệt trong quá trình thương lượng, đảm bảo lợi ích của họ trước thương lái

Có thể thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để hỗ trợ nhau tìm kiếm thị trường, chẳng hạn như ký hợp
đồng với siêu thị, nhà hàng hoặc tìm kiếm các khoản đầu tư vốn, kỹ thuật nuôi, dịch vụ thú y, v.v.
Nông dân đẩy mạnh hợp tác với các tác nhân khác trong chuỗi để tạo thành một chuỗi chính thức và
chặt chẽ→ được hỗ trợ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, giảm thiểu rủi ro thị trường, mang lại hiệu quả kinh
tế cao và ổn định.

KIẾN NGHỊ
Về chính quyền địa phương:
Quy hoạch vùng trồng
Tạo các cơ chế để hình thành mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi và làm đối trọng để làm cho mối
liên kết chuỗi được thắt chặt.

Đối với các bên liên quan khác:
Các cơ sở khuyến nông và giáo dục cần hỗ trợ nông dân và các tác nhân khác, các bên liên quan nâng
cao kiến thức về chuỗi, để họ có thể hiểu được lợi ích và hình thành chuỗi hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn quý
vị đã lắng nghe!

