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THÔNG BÁO 
(V/v kế hoạch cấp phát hóa chất thực hiện KLTN)  

 

Nhằm hạn chế lưu trữ hóa chất (HC) cũng như đảm bảo an toàn hóa chất sử dụng tại 

các phòng thí nghiệm, Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành (TT TNTH) sẽ tiến hành cấp 

HC thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các nhóm sinh viên (SV), học viên (HV) theo từng 

đợt (sử dụng trong 1 tháng). Để TT TNTH có cơ sở chuẩn bị và cung cấp HC cho SV, 

khoa Công nghệ thực phẩm đề nghị các nhóm lập kế hoạch sử dụng các HC được duyệt 

và thực hiện việc pha chế HC theo nội dung sau: 

1. Các nhóm SV nhập số lượng HC sử dụng đợt 1 (sử dụng đủ trong 1 tháng, không lấy dư 

vì không được phép lưu trữ hóa chất trong các PTN). 

- Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzmcufp5PqOxk0SBs6biAGe0-

F2Z5KHc/edit#gid=1095989141 

- Thời gian: từ ngày thông báo đến 24h00 ngày thứ 2 (08/8/2022). 

Lưu ý:   

- Chỉ nhập dữ liệu ở các cột (18), (19), (20) và không được phép chỉnh sửa các thông tin 

khác; 

 

- Đối với HC sử dụng ở dạng tinh khiết, SV nhập số lượng ở cột (18).  



- HC sử dụng ở dạng dung dịch pha chế các em nhập số lượng ở cột (19), ghi rõ thể tích 

pha và nồng độ của dung dịch ở cột (20). SV đăng ký ngày pha, phòng pha (G708) với 

TT TNTH theo đường link sau 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scs9Cvi20keR88IVKR5ig4ZC-

BOgPf5GpiwBNMptWUpUQVVIRlJVSE9EUEFaWUNQN0k4NzdOTUFKSy4u 

- SV cập nhật thông báo về thời gian cấp phát HC từ TT TNTH (website 

https://cep.hufi.edu.vn/) 

2. Kế hoạch cấp phát HC sẽ thực hiện định kỳ 1 lần/ tháng. 
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