IIINGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÒ THỊTIII
IIIKHU VỰC SÔNG MÊ KÔNG – BEEF TRADEIII
GIAI ĐOẠN: 4/2014 – 9/2015
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Phát triển ngành chăn nuôi bò thịt, giảm thiểu nguy cơ dịch
bệnh gắn liền với các hoạt động thương mại qua biên giới và
cải thiện môi trường kinh doanh gia súc bằng cách rà soát các
số liệu và thông tin sẵn có, sử dụng các công cụ và phương
pháp tiếp cận theo hàng hóa và vùng miền cụ thể để dự đoán
và mô phỏng một cách chính xác các kịch bản về chính sách
và thương mại tại Đông Nam Á, Trung Quốc và Úc.
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ NHÀ TÀI TRỢ
HELVETAS Swiss Intercooperation Việt Nam và Đại học
Queensland cùng thực hiện dự án này. HELVETAS chịu trách
nhiệm thu thập số liệu, nghiên cứu thực địa, tham vấn và báo cáo tại các nước khu vực sông Mê Kông (Cam-pu-chia,
Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam). Đại học Queensland phụ trách các công việc như trên tại Timor Leste, In-đô-nêxia và Trung Quốc. Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc – ACIAR tại trợ ngân sách thực hiện dự án.
ĐỐI TÁC CHÍNH
Các đối tác chính bao gồm các Bộ và các Cục, Vụ (Chăn nuôi) có liên quan và khối tư nhân (thương lái, nhà chế biến
thịt, các công ty xuất/nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, các hộ chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ) tại Trung Quốc và các nước
Đông Nam Á.
NGÂN SÁCH: 159,994 AUD
MỤC TIÊU




Rà soát và thu thập số liệu về gia súc và ngành bò thịt trong khu vực;
Điều tra một số tuyến giao thương gia súc và bò thịt xuyên biên giới;
Đánh giá cách tiếp cận theo mô hình, lựa chọn đối tác và thiết kế Pha 2 của dự án.

CÁCH TIẾP CẬN




Để đạt được các mục tiêu trên, dự án sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau như rà soát tổng quan tài liệu,
nghiên cứu thực tế, phỏng vấn và tham vấn trực tiếp, và tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Mẫu biểu để thu thập
số liệu được xây dựng ngay khi thực hiện dự án để thu được các số liệu thống kê nhất quán, đồng bộ tại 7 nước
trong vùng dự án. Dữ liệu thu thập được sẽ được kiểm tra chéo;
Nghiên cứu thực địa tại các khu vực giao thương được thực hiện thông qua: a) rà soát chính sách và tài liệu thứ
cấp; b) tìm nguồn dữ liệu về xuất nhập khảu (nếu khả thi); c) xác định và khảo sát các bên liên quan (thương lái,
doanh nghiệp vận tải, trạm kiểm dịch động vật v.v.); d) báo cáo/lập sơ đồ. Bảng hỏi và báo cáo thực địa được thực
hiện cho tất cả các chuyến khảo sát thực địa.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI




Ra soát và thu thập các số liệu quan trọng cho ngành chăn nuôi để có được tổng quan về sự phát triển của nghành
bò thịt từ cấp vùng đến cấp quốc gia và trong khu vực;
Tài liệu hóa thông tin về các tuyến giao thương xuyên biên giới hiện chưa được hiểu rõ trước đây;
Hoàn thiện Đề xuất Pha 2 của dự án theo quy trình phát triển dự án của ACIAR. Pha 2 được dự kiến sẽ bắt đầu vào
tháng 9 năm 2015.
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