
Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 9: 1262-1271 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(9): 1262-1271  
www.vnua.edu.vn 

 

1262 

 Nguyễn Thị Bình 

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội 

Tác giả liên hệ: ntbinh@ftu.edu.vn 

Ngày nhận bài: 17.07.2022 Ngày chấp nhận đăng: 27.09.2022 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của bài viết là đánh giá thực trạng chuỗi ứng lạnh rau quả của Ấn Độ, từ đó rút ra các bài học và hàm 
ý chính sách hướng tới sự phát triển bền vững của ngành rau quả Việt Nam trong thời gian tới. Để đạt mục tiêu trên, 
tác giả đã tiến hành nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chuỗi cung ứng lạnh nói chung và chuỗi cung ứng lạnh rau 
quả của Ấn Độ và Việt Nam nói riêng. Đồng thời tác giả sử dụng phương pháp phân tích nội dung để trích xuất các 
dữ liệu cần thiết, cũng như phân loại dữ liệu phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Kết quả nghiên cứu 
chỉ ra rằng việc hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc vận hành trong chuỗi cung ứng lạnh cùng với quy hoạch 
lại cơ sở tầng trong chuỗi (kho lạnh, vận tải lạnh) kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực, là 
các kiến nghị quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng lạnh rau quả của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 
được kỳ vọng sẽ cung cấp một số hiểu biết sâu sắc cho các nhà hoạch định chính sách trong đề xuất giải pháp nâng 
cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng rau quả toàn cầu.  

Từ khóa: Chuỗi cung ứng lạnh, kho lạnh, rau quả, Ấn Độ. 

Fruit and Vegetable Cold Chain of India: Lessons Learned for Viet Nam 

ABSTRACT 

The objective of this paper was to assess the current situation of fruit and vegetable cold chain in India, thereby 
proposing some lessons learned and policy implication for sustainable development of the fruit and vegetable cold 
chain of Vietnam. To accomplish these objectives, the author conducted a comprehensive literature review on the 
fruit and vegetable cold chain of India and Vietnam. At the same time, the author employed the document analysis 
technique to extract the necessary data as well as classify data according to the objectives and research questions. 
The research results revealed that improvement of technical standards and operation rules in the cold chain along 
with re-planning logistics infrastructure (cold storage, cold transport) combined with information technology 
application and human resource training are critical recommendations to improve the efficiency of the cold chain of 
Vietnamese fruit and vegetable products. The research results are expected to provide deep insight for policy makers 
in proposing measures to improve Vietnam’s position in global fruit and vegetable supply chain. 

Keywords: Cold chain, cold storage, fruit and vegetable, India, Vietnam. 
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Nội dung triển khai Thành công Hạn chế 

- Nhà đóng gói được trang bị hệ thống 
băng tải nhằm phân loại, vệ sinh, sấy, cân, 
đóng gói và làm lạnh sơ bộ các sản phẩm 
sau khi thu hoạch. Nhà đóng gói thường 
được xây dựng ở gần nông trại. 

- Mỗi nhà đóng gói sẽ có đơn vị phương 
tiện vận chuyển lạnh để vận chuyển những 
sản phẩm đã xử lý xong trong ngày. 

- Xử lý được lượng đáng kể 
nguyên liệu rau quả thô sau 
khi thu hoạch thành các kiện 
hàng được đóng gói, bảo quản 
lạnh sẵn sàng vận chuyển đến 
mắt xích tiếp theo trong chuỗi 
cung ứng. 

- Chỉ phục vụ cho mặt hàng trái cây. Số lượng 
các loại rau, củ, quả phục vụ trong các nhà đóng 
gói này là rất hạn chế. 

- Chỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản liên quan đến 
phân loại, bao gói. Các hoạt động tạo giá trị gia 
tăng sản phẩm còn hạn chế. 

- Chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực sản xuất 
mạnh về rau quả, đồng thời mới chỉ đáp ứng 
phần nhỏ nhu cầu cho ngành rau quả Ấn Độ. 

Nguyên nhân hạn chế: Trong thời gian dài, chính phủ Ấn Độ chưa thực sự quan tâm đến vấn đề phát triển chuỗi cung ứng lạnh 
cho sản phẩm rau quả. Chính phủ chưa có cơ chế thích hợp để khuyến khích các công ty tư nhân tham gia xây dựng các nhà máy 
đóng gói, làm lạnh sơ bộ. 
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Nội dung triển khai Thành công Hạn chế 

- Triển khai ba mô hình kho lạnh gồm: 

+ Kho lạnh chứa hàng tạm thời, làm lạnh sơ 
bộ cho sản phẩm mới thu hoạch. 

+ Kho lạnh chứa hàng rời lưu trữ số lượng 
lớn hàng hóa trong thời gian dài, nhằm đảm 
bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục trong 
năm, không bị biến động bởi thị trường.  

+ Kho lạnh trung tâm phân phối nhằm lưu 
trữ hàng hóa trong thời gian ngắn trước khi 
vận chuyển đến điểm bán lẻ/tiêu thụ. 

- Phần lớn các kho lạnh thuộc sở hữu của 
tư nhân. 

- Phần lớn kho lạnh là kho chuyên dụng lưu 
trữ một hoặc một vài sản phẩm đơn lẻ (ví 
dụ khoảng 75% kho lạnh lưu trữ khoai tây 
hoặc ớt, 25% kho còn lại là đa dụng).  

- Số lượng kho lạnh tăng lên 
nhanh chóng trong giai đoạn 
2015-2021 (GCCA, 2020). 

- Ấn Độ là quốc gia có công 
suất kho lạnh lớn bậc nhất  
thế giới (lớn hơn cả Mỹ và 
Trung Quốc). 

- Hiệu quả hoạt động của kho lạnh chưa cao. 
Chi phí bảo quản lạnh ở Ấn Độ vào khoảng 
60$/m3, cao hơn đáng kể so với các nước 
phương Tây. 

- Mạng lưới kho lạnh phân bố không đồng đều.  

- Phát triển kho lạnh thiếu sự liên kết với các khâu 
khác trong chuỗi cung ứng như nhà đóng gói, làm 
lạnh sơ bộ hay các đơn vị bán buôn/bán lẻ. 

Nguyên nhân hạn chế: Mục tiêu ban đầu khi xây dựng kho lạnh ở Ấn Độ chỉ là lưu trữ sản phẩm đã qua mùa vụ, lưu trữ sản phẩm 
cụ thể và chuyên dụng. Chính bởi vậy các kho này chưa thực sự tích hợp với cả chuỗi cung ứng sản phẩm rau quả.  

Năm 
Nhu cầu về số lượng  

phương tiện vận tải lạnh 
Số lượng phương tiện vận tải lạnh thực tế Mức độ đáp ứng nhu cầu 

2015 61.826 9.000 15% 

2020 72.670 12.700 17,5% 

Nội dung triển khai Thành công Hạn chế 

- Vận tải lạnh bằng đường bộ chiếm tỷ trọng lớn 
nhất (97%), chỉ có khoảng 3% vận chuyển lạnh 
bằng đường sắt. 

- Hầu hết phương tiện vận tải lạnh phục vụ vận 
chuyển sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm 
đông lạnh xuất khẩu, dược phẩm. 

- Số lượng phương tiện vận tải lạnh tập trung chủ 
yếu ở một số bang như Gujarat (52%); 
Maharashtra (16%). Các bang đứng đầu về công 
suất kho lạnh nhưng số lượng phương tiện vận tải 
lạnh lại rất hạn chế. 

- Lĩnh vực vận tải lạnh chủ yếu được vận hành 
bởi các công ty logistics bên thứ ba (3PL). 

- Số lượng vận tải lạnh có tốc độ 
tăng trưởng khá ổn định. 

- Phần lớn phương tiện lạnh 
được trang bị các thiết bị chuyên 
dụng phù hợp với sản phẩm  
rau quả. 

- Số lượng phương tiện lạnh bị thiếu 
hụt trầm trọng so với nhu cầu thực tế, 
phát triển manh mún, đồng thời phân 
bố không đồng đều. 

- Sự liên kết hệ thống vận tải lạnh với 
các nhà đóng gói và các kho lạnh là 
khá hạn chế. 

- Một số lượng khá lớn phương tiện 
vận tải lạnh sử dụng hệ thống làm 
lạnh chạy bằng động cơ dầu  
diesel nên ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường. 

- Chi phí vận tải lạnh là khá cao. 

Nguyên nhân hạn chế: Cũng tương tự như nhà đóng gói làm lạnh, trong một thời gian dài chính phủ Ấn Độ chưa thực sự quan 
tâm và có chiến lược phát triển về lĩnh vực vận tải lạnh. Lĩnh vực này chủ yếu điều hành một các công ty logistics mang tính 
chất địa phương, vì vậy vận tải lạnh chưa có sự kết nối với các khâu khác trong chuỗi. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải 
lạnh thường cố gắng tìm kiếm các nguồn cung linh kiện và phụ kiện làm lạnh (như container lạnh, bộ phận làm lạnh, bộ ghi nhiệt 
độ, thân buồng cách nhiệt…) tại chỗ và tự lắp ráp. Chính điều này ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm vận chuyển và hiệu quả 
vận hành trong chuỗi. 
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