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LỜI CẢM ƠN
Sau một tháng thực tập tại công ty TNHH Lam Lâm, em đã hoàn thành đề
tài báo cáo thực tập tốt nghiệp “Khảo sát và so sánh các quy trình sản xuất gạo tại
công ty TNHH Lam Lâm”. Quyển báo cáo này được đúc kết từ quá trình học tập
ở trường và thời gian thực tập tại công ty. Với sự hướng dẫn của thầy Trần Duy
Khang cùng với các anh chị trong công ty đã tận tình chỉ bảo những kinh nghiệm
quý báo.
Trước tiên em xin gởi lời cám ơn đến ban lãnh đạo công ty TNHH Lam
Lâm nơi em đã thực tập trong một tháng qua, cùng với các cô chú, anh chị đã
nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, cũng như những kiến thức mà em chưa
biết để chuyến thực tập được diễn ra thành công hơn. Tiếp theo là Ban giám hiệu
Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Kỹ thuật - Công
nghệ đã tạo điều kiện tốt nhất và truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích trong
suốt thời gian học tại trường. Cũng không quên gởi lời cám ơn đến Thầy Trần
Duy Khang, giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nam Cần
Thơ, đã trực tiếp hướng dẫn, không ngại khó khăn, mệt mỏi giúp đỡ em rất nhiều
trong thời gian thực hiện bài báo cáo này. Nhờ sự giúp đỡ trên mà em đã hoàn
thành được bài báo cáo này một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bản thân còn hạn chế
về kỹ năng cũng như kiến thức chuyên môn còn hạn hẹp, thời gian thực tập còn
ngắn, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong thầy cô và anh chị tại
công ty đóng góp ý kiến để em hiểu rõ hơn và giúp bài báo cáo có thể hoàn thiện
hơn.
Cuối lời em xin chúc quý thầy, cô và các cô chú, anh chị trong công ty dồi
dào sức khỏe, hoàn thành tốt công việc, thành công trong cuộc sống.
Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2021

Sinh viên thực hiện

Trần Yến Như

i

LỜI MỞ ĐẦU
Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng sản xuất lúa gạo đóng vai trò
chiến lượt đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn
Việt Nam. Trong những năm qua, chất lượng và sản lượng lúa không ngừng tăng
lên. Sóc trăng là một tỉnh nằm trung tâm đồng bằng sông Cửu Long có nền xuất
khẩu nông nghiệp, trong đó sản xuất lúa gạo đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu
kinh tế của tỉnh.
Từ xưa đến nay lúa gạo luôn là nguồn lương thực cần thiết và cực kì quan
trọng đối với con người. Tuy nhiên trong thời đại hiện tại cùng với sự phát triển
của con người, vấn đề ăn uống hiện nay luôn rất cần thiết không những ăn no mà
còn phải ngon và đảm bảo sức khỏe. Vì thế thực phẩm hữu cơ đang được rất
nhiều người lựa chọn tin dùng. Biết được đều đó nên công ty đã nghiên cứu và
cho ra mắt sản phẩm gạo sạch ST25 để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường ngày
càng cao. Đến với Công ty TNHH Lam Lâm em đã được tiếp xúc trực tiếp với
quy trình sản xuất gạo sạch tại công ty. Để thực hiện đề tài “Khảo sát và so sánh
các quy trình sản xuất gạo tại công ty TNHH Lam Lâm”. Mục đích thực hiện đề
tài để tìm hiểu về sự khác nhau của quy trình sản xuất gạo sạch với các quy trình
sản xuất gạo khác, qua đó thấy sự điểm vượt trội của quy trình gạo sạch, về thành
phần dinh dưỡng có trong gạo, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế.
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
KS: Kỹ sư.
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
VIETGAP: Vietnamese Good Agricultural Practices (thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt ở Việt Nam).
PLC: program logic controller (Thiết bị điều chỉnh lập trình).
PA: Polyamit
PE: Polyetylen
PP: Polypropylen
TB: Trung bình
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