
THÔNG BÁO 
(V/v tập huấn sử dụng thiết bị và lịch đăng ký sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP) 

Căn cứ kết quả làm việc giữa Khoa CNTP và Trung tâm TNTH về kế hoạch thực hiện Khóa 

luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thực 

phẩm - khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến sinh viên khóa 09DHLTP về việc tập huấn sử 

dụng thiết bị và lịch đăng ký sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm TNTH phản hồi thông tin lịch tập huấn sử dụng Thiết bị: 

Theo thông báo số 18/TB-TTUD&CGCNTP ngày 22/04/2021, có nội dung đăng ký tập huấn 

SDTB cho sinh viên thực hiện KLTN khóa 09DHLTP. Nay TT TNTH phản hồi về lịch tập huấn 

SDTB đến sinh viên với nội dung như sau: 

Lịch tập huấn sử dụng thiết bị tại Trung tâm TNTH sẽ bắt đầu từ thứ tư (28/4/2021) đến hết 

ngày thứ bảy (08/5/2021). Mọi thông tin thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cô Trương Thanh 

An, tại phòng G. 607. 

2. Đăng ký sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP: 

Sinh viên có nhu cầu sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP, phải đăng ký lịch sử dụng thiết 

bị tại đường link sau:  

https://docs.google.com/forms/d/1o5_ZGczZhdhu10H7FpjRBGqK5jof5nZ8c8shbDAn

158/edit 

Thời gian mở link đăng ký: Từ 7h30 ngày thứ tư và thời gian khóa link vào lúc 23h00 ngày 

thứ năm hàng tuần. 

Xem kết quả đăng ký trên web khoa: https://foodtech.hufi.edu.vn/ vào thứ chủ nhật hàng 

tuần. 

Lưu ý:  

- Tất cả sinh viên phải được tập huấn sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP, mới được đăng 

ký lịch sử dụng thiết bị tại PTN K. CNTP.  

- Lịch tập huấn sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP: Bắt đầu từ 8h00 đến 11h00 thứ 7 

ngày 08/5/2021.(Xem file đính kèm); Sinh viên không có tên trong danh sách cam kết đã được 

tập huấn sử dụng thiết bị sẽ không được giải quyết mượn thiết bị tại PTN K.CNTP. 

- Sinh viên có nhu cầu sử dụng thiết bị chuyên ngành CNTP, phải đến phòng G. 408 điểm 

danh, đăng ký mượn thiết bị từ 15h30 đến 17h30, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần; Nếu lịch 

mượn thiết bị của sinh viên không trùng với lịch làm việc ca tối tại PTN, sinh viên phải tự vận 

hành, bảo quản và vệ sinh sạch sẽ thiết bị sau khi sử dụng; ghi phiếu theo dõi sử dụng thiết bị;  

- Sinh viên quên ghi phiếu theo dõi sử dụng thiết bị, vệ sinh thiết bị không sạch, sẽ bị tạm 

ngưng lịch mượn thiết bị tại PTN K.CNTP. Trường hợp hư hỏng thiết bị, sinh viên cần chụp 
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hình lại để đối chứng với tình trạng thiết bị khi CBPTN kiểm tra thiết bị vào sáng hôm sau.  

- Kết thúc thí nghiệm sinh viên phải tắt thiết bị, vệ sinh thiết bị, lau mặt bàn, quét sàn, lau 

sàn, vệ sinh bồn rửa, giặt khăn, phơi khăn, tắt điện, đóng cửa sổ, mượn chìa khóa bảo vệ khóa 

cửa PTN. Sinh viên không được tắt CB tổng, tắt điện nguồn tủ lạnh. 

 

DANH SÁCH THIẾT BỊ TẬP HUẤN KLTN KHÓA 09DHLT TẠI PTN KHOA CNTP 

     

STT Tên thiết bị 
Thời gian tập 

huấn sử dụng 

Vị trí 

phòng 
Ghi chú 

1 
Thiết bị ghép mí lon bán tự 

động 
8h00 - 8h30 G404 

 
2 Lò nướng mini 8h00 - 8h30 G403  
3 Máy nghiền ngũ cốc 8h00 - 8h30 G403  
4 Lò nướng âm 8h00 - 8h30 G401  
5 Lò nướng điện 2 tầng 8h00 - 8h30 G401  
6 Máy ghép mí lon (đồ hộp) 8h30 - 9h30 G404  
7 Máy xay thịt dạng hạt 8h30 - 9h30 G404  
8 Máy xay thịt nhũ tương 8h30 - 9h30 G404  

9 
Thiết bị thanh trùng nằm 

ngang 
8h30 - 9h30 G404 

 

10 Thiết bị chiên chân không 8h30 - 9h30 G304 

SV chỉ sử dụng TB khi có 

GVHD đi kèm, sv chuẩn bị 15 

- 20 lít dầu để vận hành thiết 

bị. 

11 Máy đo độ nhớt 9h30 - 10h30 G408  
12 Máy đồng hóa huyền phù 9h30 - 10h30 G405  
13 Máy đồng hóa nhũ tương 9h30 - 10h30 G405  
14 Thiết bị làm kem 9h30 - 10h30 G405  
15 Nồi hấp tiệt trùng 9h30 - 10h30 G405  
16 Máy đo độ ẩm nhanh bột 10h30 - 11h00 G501  
17 Máy đo ẩm nhanh hạt 10h30 - 11h00 G501  
18 Thiết bị đo tâm lon 10h30 - 11h00 G501 SV Mang theo laptop 
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