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LỜI CẢM ƠN 

 

Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để chúng em có thêm những bài học kiến thức về 

thực tế những bài học kinh nghiệm sống cách làm việc và cách giao tiếp. Trong 6 

tuần thực tập tại Nhà máy sản xuất gạo Tấn Phát đã giúp em nhận đƣợc nhiều kinh 

nghiệm có ích và làm quen với công việc ở nhà máy. Sự truyền đạt kinh nghiệm 

thực tiễn quý báo có đƣợc tại nhà máy, kết hợp với lý thuyết mà em đƣợc tiếp thu từ 

bài giảng trên lớp sẽ là hành trang vững chắc để em hoàn thành khóa tốt nghiệp và 

để em vững bƣớc tiến về con đƣờng sự nghiệp phía trƣớc. 

 Qua bốn năm học tập ở trƣờng Đại học Nam Cần Thơ, chúng em đã đƣợc 

các Thầy, Cô và trƣờng ĐH NAM CẦN THƠ tận tình hƣớng dẫn giảng dạy. Đặc 

biệt là cô Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhƣ đã hƣớng dẫn và giảng dạy giúp đỡ em trong 

quá trình làm và hoàn thành bài báo cáo.em xin chân thành cảm ơn trƣờng ĐH 

NAM CẦN THƠ thầy cô khoa KT-CN đã tạo diều kiện cho em. Song song đó là lời 

cảm ơn sâu sắc đến DNTN TẤN PHÁT đã tạo điều kiện cho em có đƣợc thời gian 

một tháng thực tập tốt nghiệp tại nhà máy. 

 Tuy nhiên do kiến thức em còn hạn chế, trong quá trình làm bài và trong thời 

gian ngắn thực tập tại nhà máy tiếp thu khá nhiều kiến thức nên bài báo cáo không 

tránh khỏi những sai sót mong quý thaady cô và các anh (chị) trong nhà máy xem 

và góp ý cho bài báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn.  

 Em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Cô Ths. NGUYỄN NGỌC QUỲNH 

NHƢ và chú LÊ TẤN THÀNH, giám đốc ( chủ doanh nghiệp ) LÊ TẤN PHÁT 

cùng các anh (chị) trong nhà máy đã giúp đỡ em nhiệt tình trong thời gian thực tập 

ở nhà máy vừa qua. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn và chúc quý thầy 

cô cùng chú và các anh chị tại Doanh nghiệp tƣ nhân Tấn Phát luôn vui vẻ có nhiều 

sức khỏe để đạt nhiều thành công trong công việc.  

Em xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Việt Nam là một nƣớc nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa, đồng 

ruộng đƣợc phù sa từ các con sống lớn bồi đắp phù sa nên dất đai phì nhiêu màu mỡ 

rất thuận lợi cho việc trồng cây lƣơng thực nhƣ: lúa, ngô, khoai, sắn… Nhƣng đặc 

biệt cây lúa nƣớc đƣợc quan tâm và chú trọng nhiều nhất vì cây lúa có tiềm năng 

làm giàu cho ngƣời dân nói riêng và đất nƣớc nói chung.  

Từ những tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng kết hợp với các kỹ thuật canh 

tác hiện đại, các thiết bị tiên tiến đã tạo ra sản phẩm gạo đạt yêu cầu của ngƣời tiêu 

dùng trong nƣớc và thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nƣớc 

nhƣng hiện nay đang gặp một số vấn đề rất nghiêm trọng về xâm ngập mặn trên 

diện rộng làm cho lúa bị chết và không đạt theo chất lƣợng theo yêu cầu. Thành phố 

Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của 

cả nƣớc là nơi lƣu thông chính của lúa gạo miền Tây các nơi trong nƣớc và xuất 

khẩu ra nƣớc ngoài.  

Thực tập tại nhà máy Tấn Phát, em đƣợc tìm hiểu thực tế về quy trình sản 

xuất gạo. Ngoài ra chúng em đƣợc học hỏi đƣợc một số kinh nghiệm mà các chú, 

các anh chị đúc kết từ nhiều năm làm nền tảng giúp ích cho công việc chúng em sau 

này. Qua đó giúp em biết đƣợc cách Phân tích mối nguy, xác định điểm CCP và các 

biện pháp khắc phục phòng ngừa cho sản phẩm gạo sản xuất tại doanh nghiệp tƣ 

nhân Tấn Phát.  nên em lấy đó làm đề tài báo cáo tốt nghiệp.  

Thời gian thực tập tại nhà máy ngắn nên không tránh khỏi việc em có thiếu 

sót trong bài báo cáo, mong quý thầy cô thông cảm và góp ý thêm những thứ mà em 

còn thiếu sót trong bài báo cáo này để bải báo cáo đƣợc hoàn thiện tốt hơn.  
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