
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tọa đàm “Future-oriented industrial food production through tailor 

made stabilisation and recipe development” 
 

I. Mục đích 

- Tạo cầu nối liên kết doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực;  

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.  

- Tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên tiếp cận kiến thức công nghệ cập nhật trên thế giới trong 

ngành chế biến thực phẩm dạng lỏng; 

- Thúc đẩy tinh thần, cổ vũ, khuyến khích sinh viên HUFI không ngừng bồi dưỡng, phát triển 

năng lực trong quá trình hoàn thiện bản thân khi còn ở nhà trường.  

II. Nội dung 

- Giới thiệu về GroupG Asia Pacific; Bày tỏ sự mong muốn đồng hành, hợp tác lâu dài với 

HUFI; Chia sẻ về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chương trình học bổng dành cho 

sinh viên HUFI năm 2021 

- Chia sẻ, cập nhật giải pháp trong kỹ thuật ổn định sản phẩm của ngành chế biến thực phẩm 

dạng lỏng (nước trái cây, sữa…) bởi chuyên gia công nghệ của CONDIO. Đây là một trong 

những giải pháp công nghệ mới trên thế giới, có nhiều cơ hội ứng dụng  rộng rãi trong quá 

trình nghiên cứu - phát triển sản phẩm mới và kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm dạng 

lỏng. 

- Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu giữa nhà trường, chuyên gia công nghệ của Condio và 

doanh nghiệp. 

- Trao học bổng G’Foundation cho sinh viên HUFI tích cực - năng động. 

III. Về đối tác tham gia tọa đàm 

- Về GroupG Asia Pacific 

GroupG Asia Pacific Pte Ltd (Singapore) chuyên cung cấp các giải pháp về nguyên liệu, công 

nghệ và ý tưởng “tailor-made” cho các nhà sản xuất thực phẩm & hoá mỹ phẩm ở Châu Á. Với 

hơn 18 năm kinh nghiệm trên thị trường và là đại diện độc quyền của nhiều nhà cung cấp hàng 

đầu thế giới như CONDIO, Dalton, LUZI, Ding Fong, MCB, v.v, GroupG Asia Pacific đặt 

mục tiêu trở thành một trong những đơn vị phân phối dẫn đầu tại châu Á nhờ tận dụng sự kết 

hợp giữa công nghệ hiện đại, sản phẩm cao cấp, các chuyên gia đầu ngành và dịch vụ chăm 

sóc khách hàng tận tâm, nhanh chóng.  

- Về CONDIO 

CONDIO là chuyên gia về cung cấp giải pháp Chất ổn định cho thực phẩm hàng đầu tại châu 

Âu, với thế mạnh là phát triển và sáng tạo các dòng chất ổn định và phụ gia từ nguyện liệu 
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thiên nhiên, thuần thực vật/ động vật, như pectic, guar gum, đạm sữa, gelatin, v.v. Đặc biệt, 

CONDIO luôn nỗ lực nghiên cứu để phát triển sản phẩm đặc chế theo yêu cầu của từng đối tác 

nhằm tối ưu hóa công thức và công nghệ cho thành phẩm của mỗi khách hàng. 

- Về diễn giả 

Bà Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) Chủ tịch tập đoàn GroupG Asia Pacific, Nhà sáng 

lập quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Nhà chống lũ, Hạnh phúc xanh, v.v.) 

Jang Kều là doanh nhân với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối Hương liệu và Hóa 

mỹ phẩm. Đồng thời, chị cũng là một Nhà hoạt động xã hội và chuyên gia chuyên gia tư vấn 

chiến lược thương hiệu, chiến lược CSR cho doanh nghiệp. Gần đây nhất, Jang Kều được vinh 

danh “Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019” do Forbes Việt Nam bình chọn và "Đại 

sứ Truyền cảm hứng" của WeChoiceAwards 2020. 

Ông Domingo Garcia - Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, thành viên Hội đồng Quản trị tại 

CONDIO GmbH 

Ông Domingo Garcia là chuyên gia với gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghiệp 

Thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm từ sữa. Ông là một trong những lãnh đạo tiên phong 

phát triển hệ thống phòng sản xuất thí nghiệm và mở rộng quy mô sản xuất, với các trụ sở, nhà 

máy tại châu Âu, châu Mĩ và châu Phi. Ông Domingo đồng thời là bệ nối giữa CONDIO GmbH 

và mạng lưới đối tác tại 53 quốc gia trên toàn thế giới.  

Ông Maximilian König - Quản lý Kinh doanh Thương nghiệp và Thương mại Quốc tế 

Khởi đầu trong vai trò Quản lý Xuất khẩu sang khu vực châu Á, ông Maximilian König hiện 

nay đã trở thành chuyên gia Bán buôn và Thương mại Quốc tế tại thị trường Đông Nam Á, 

Trung Đông và Mỹ La-tinh. 

IV. Thành phần khách mời và phương thức đăng ký tham dự 

1. Thành phần khách mời  

- Đối tác doanh nghiệp của HUFI. 

- Cựu sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm đang công tác ở lĩnh vực chế biến sữa, nước trái 

cây… 

- Sinh viên khóa 09DH khoa Công nghệ thực phẩm. 

2. Phương thức đăng ký tham dự  

- Khách mời doanh nghiệp đăng ký tham gia liên hệ: Cô Đỗ Mai Nguyên Phương (HUFI) – 

090825367; Email: phuongdmn@fst.edu.vn 

- Khách mời giảng viên và sinh viên HUFI đăng ký theo link: 

https://forms.gle/7pGN7xYJRgTNagtX8 

V. Thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian: 8:30 ngày 24 tháng 4 năm 2021 

- Địa điểm: sảnh tầng 3 TT Thư viện HUFI 

VI. Ban chỉ đạo 

1. PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Duy  – Trưởng ban 



2. Bà Phạm Thị Hương Giang  – Phó ban 

3. ThS. Nguyễn Thị Thảo Minh  – Ủy viên 

VI. Ban tổ chức  

1. Cô Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

2. Cô Phạm Thị Thùy Dương 

3. Cô Đỗ Mai Nguyên Phương 

4. Cô Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

VII. Kế hoạch thực hiện 
 

TT Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện Ghi chú 

1.  Lập kế hoạch, chuẩn bị thư mời 14/4/2021 Đăng idoc 

2.  Gửi thư mời tham dự chương trình Trước 20/4/2021  

3.  Truyền thông chương trình  17-22/4/2021  

4.  Cập nhật danh sách đăng ký tham dự  Trước 23/4/2021  

5.  Tổ chức hội thảo 8h30 ngày 24/4/2021  

 

***Chương trình dự kiến trong ngày 24/4/2021*** 

 

STT Thời gian Nội dung hoạt động 

1.  08:30 09:00 Đón tiếp khách tham dự 

2.  09:00 09:05 Khai mạc chương trình 

3.  09:05 09:10 Giới thiệu đại biểu, nội dung chương trình 

4.  09:10 09:20 Phát biểu của đại diện BGH Trường ĐH CNTP TP. HCM 

5.  09:20 09:30 
Phát biểu của Chủ tịch tập đoàn GroupG Asia Pacific: bà Phạm 

Thị Hương Giang 

6.  09:30 09:35 Trao hoa lưu niệm 

7.  09:35 09:45 Lễ Trao học bổng G’Foundation 

8.  09:45 09:55 Phát biểu của chuyên gia đến từ Condio – Đức 

9.  09:55 10:45 

Trao đổi chuyên môn chủ đề: Future-oriented industrial food 

production through tailor made stabilisation and recipe 

development. 

10.  10:45 11:00 Hỏi & Đáp 

11.  11:00 11:05 Bế mạc chương trình 

 



Khoa Công nghệ Thực phẩm rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các giảng 

viên, sinh viên và các tập thể, cá nhân quan tâm. 

 

Trân trọng. 

 
 

 

 
Nơi nhận: 

- Sinh viên; 

- Giảng viên; 

- Lưu: VPK 
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