
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình xử lý, bảo quản và chế biến sản phẩm từ 
cây ăn quả tại huyện Tân Phú, Đồng Nai 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:  
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Phan Văn Hết 
Cá nhân tham gia: Ông Nguyễn Duy Đức, Ông Võ Quang Minh, Ông Nguyễn 
Mạnh Thản, Ông Nguyễn Ngữ, Ông Hoàng Thế Hà, Ông Lê Thư Lâm 
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:  
Ứng dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng mô hình xử lý, bảo quản và chế biến 
trái cây nhằm nâng cao chất lượng và giá trị thương phẩm của nông sản, phát triển 
sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và cơ sở kinh doanh tại địa phương. 
Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại chỗ để có thể vận hành tốt, làm cơ sở cho việc 
triển khai nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện công nghiệp hóa nông thôn 
5. Kết quả thực hiện: 
Đã chuyển giao và ứng dụng thành công vào sản xuất ở tất cả các khâu thực hiện 
như: Xây dựng mô hình, thiết kế lắp đặt thiết bị, vận hành sản xuất thử,  chuyển 
giao công nghệ, huấn luyện đào tạo, nghiên cứu thị trường và định hướng cho nhân 
rộng mô hình. Nhìn chung, đây là dự án tương đối hoàn chỉnh từ khâu nguyên liệu 
đầu vao đến sản phẩm thương mại trong đó coi trọng vấn đề chuyển giao kỹ thuật 
và thiết bị công nghệ/ 
Đơn vị chuyển giao công nghệ đã lựa chọn chính xác công nghệ và thiết bị phù 
hợp với điều kiện thực tế cũng như khả năng đầu tư tại địa phương, nhất là đem lại 
hiệu quả kinh tế xã hội cho người nông dân 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 6/2001 đến tháng 6/2003 
7. Kinh phí thực hiện:     triệu đồng 

 


