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TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017 

Kính gửi: Quý Trường, Viện 
   Quý Doanh nghiệp 
V/v: Lớp đào tạo Phân tích thực phẩm kỹ thuật cao 

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về Chế biến và Đóng gói Thực phẩm ProPak 
Vietnam, diễn ra từ ngày 21/03 đến ngày 23/03/2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC 
– Q.7, TP.HCM, và Hội thảo quốc tế với chủ đề “Nâng cao chất lượng của gạo và sản phẩm 
từ gạo”, trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ 
Thực phẩm Việt Nam VAFoST tổ chức lớp đào tạo với chương trình cụ thể như sau: 

- Thời gian: 7 ngày bao gồm lý thuyết và thực hành, từ 22/03 đến 28/03/2017 
- Địa điểm: Trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn, 743/32 Hồng Bàng, p.6, Q.6, 

TP. HCM - Website: www.saigonstc.com 
- Giảng viên:  
Dạy lý thuyết: TS. Phạm Kim Phương, Giám đốc Trung tâm; TS Nguyễn Văn Đông, 

trường Đại học Khoa họa Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM 
Hướng dẫn thực hành: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân và các Kỹ thuật viên giàu kinh 

nghiệm của Trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn  
Nội dung chương trình: 

Ngày 
22/03/2017 

Tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế Propak Vietnam 2017 tại Trung 
tâm Triển lãm Quốc tế SECC 

Ngày 23-
24/03/2017 

Đào tạo lý thuyết tại Saigon STC:  
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị HPLC, GC-MS và ICP-
OES; Kỹ thuật sắc ký & kỹ thuật quang phổ phát xạ plasma; Các yếu tố 
ảnh hưởng đến kết quả phân tích và cách điều chỉnh để kết quả đạt độ phân 
giải, độ nhạy cao; Những sự cố thường gặp và cách khắc phục; Phương 
pháp xử lý kết quả và xử lý thống kê số liệu phân tích. 

Ngày 25-
28/03/2017 

Đào tạo thực hành tại Saigon STC: 
Thực hành phân tích các mẫu thực phẩm trên các thiết bị: GC-MS, HPLC, 
ICP-OES đời mới nhất.  
Bao gồm các phần: 
ü Kỹ thuật chuẩn bị mẫu  
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ü Kỹ thuật phân tích: 
o Phân tích một số thành phần sinh hóa của nguyên liệu và sản phẩm 

thực phẩm như thành phần acid amin, các loại khoáng đa lượng và vi 
lượng, các chất có hoạt tính sinh học như caffein… 

o Phân tích các chỉ tiêu đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm: thuốc 
trừ sâu, chất bảo quản, kim loại nặng… 

ü Phân tích kết quả và xử lý thống kê số liệu phân tích 

 3. Chi phí đào tạo (Gồm chi phí Hội thảo, chi phí lớp học Lý thuyết & Thực hành):  
5.000.000 đồng/người 

 Để chúng tôi tiện sắp xếp lịch học, vui lòng gửi danh sách học viên tham dự cho 
Ban tổ chức trước ngày 15/03/2017. 

Liên hệ đăng ký: 
Trung tâm phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn  

Email: kimanhh@gmail.com; saigonstc.company@gmail.com 
Điện thoại: 08.39600708, 08.39600709 (gặp chị Bích Phương) 
Fax: 08.39600067 
Di động: 0913.846450 (Cô Kim Anh)   

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị. 
Trân trọng./. 

Phó chủ tịch – Tổng thư ký VAFoST 
 
 
 

 
GS. TSKH Lưu Duẩn  

 


