
 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HÓA CHẤT, PHỤ GIA TRONG  

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN  

Ngày 15/6/2022, trực tuyến zoom (8h30-16h30) 

 
  

 

Thời gian Nội dung Chuyên gia 

8h15-8h40 Đăng ký và đón tiếp học viên 
BTC 

8h40-8h50 Khai mạc, giới thiệu giảng viên, học viên 
BTC 

8h50-9h30 

Bài 1: Tại sao hóa chất phải được kiểm soát nghiêm ngặt 

- Lợi ích & tác hại của từng nhóm hóa chất trong XN 

CBTS 

Ths. Nguyễn Anh 

Trinh 

9h30-10h00 

Bài 2: Tổng quan về thị trường thủy sản toàn cầu. Quy 

định về phụ gia, hóa chất sử dụng trong chế biến thuỷ 

sản thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật, Canada, Trung Đông, 

Nga và Đông Nam Á  

Ông Mahesh Lendhe 

– Giám đốc hỗ trợ kỹ 

thuật  toàn cầu, ngành 

chế biến thuỷ sản – 

Tập đoàn Aditya Birla 

Chemical 

10h00-10h15 Giải lao BTC 

10h15-11h30 

Bài 3. Sử dụng hiệu quả hoá chất, phụ gia trong nhà máy 

chế biến thủy sản:  

- Nhóm hóa chất tẩy rửa 

- Nhóm phụ gia trong chế biến  

- Xu hướng sử dụng phụ gia có lợi cho sức khỏe 

trên thế giới,  giải pháp sử dụng phụ gia hiệu quả 

trong ngành chế biến thuỷ sản 

- Hỏi đáp  

Ông Mahesh Lendhe 

– Giám đốc hỗ trợ kỹ 

thuật  toàn cầu, ngành 

chế biến thuỷ sản – 

Tập đoàn Aditya Birla 

Chemical 

 

11:30 – 13 :30 Nghỉ trưa  

13:30 – 15h00 

Bài 4: Nguyên tắc quản lý & sử dụng hóa chất theo yêu 

cầu của hệ thống HACCP, các sai lỗi DN thường gặp 

phải.  

Ths. Nguyễn Anh 

Trinh 

15h00-15h15 Giải lao BTC 

15h15-16h00 
Bài 5: An toàn hóa chất và hướng dẫn xử lý sự cố liên 

quan hóa chất trong DN. 

Chuyên gia Nguyễn 

Chí Luận   

16:00-16:30 Thảo luận – hỏi đáp   

16h30 Bế mạc khóa học BTC 


