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LỜI CẢM TẠ

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Trƣờng Đại học Nam Cần Thơ, Khoa
Kỹ Thuật Công Nghệ nói chung và các quý thầy cô Bộ môn Công nghệ thực phẩm
nói riêng đã tạo điều kiện tốt nhất để các em đƣợc học tập nghiên cứu và trải
nghiệm môi trƣờng giáo dục. Song song với việc học tập lí thuyết trên lớp nhà
trƣờng còn tạo điều kiện cho chúng em đƣợc thực hành ở phòng thí nghiệm và đƣợc
đi thực tập tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp giúp chúng em tiếp xúc với thực tế
để có thể vận dụng các kiến thức đã học tại trƣờng. Đặc biệt em xin cảm ơn thầy
TRẦN DUY KHANG đã giúp đỡ tận tình và tận tâm trong suốt quá trình thực hiện
và hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất có thể.
Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Doanh nghiệp tƣ nhân Tấn Phát và Chú
Út. Với sự giúp đỡ của các anh, chị trong nhà máy đã giúp em hiểu rõ hơn về quá
trình sản xuất gạo và công việc trong nhà máy. Tạo điều kiện cho em nghiên cứu để
em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô, các anh chị
tại Doanh nghiệp tƣ nhân Tấn Phát có thật nhiều sức khỏe để đạt đƣợc thành công
trong công việc.
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ĐBSC : Đồng bằng sông Cửu Long.
TP: Thành phố.
PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
DNTN: Doanh nghiệp tƣ nhân.
FE: polyethylen hay polyethene.
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