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ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
        

                    Địa điểm thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC 

Địa chỉ: Lô P2, Đƣờng số 8, KCN Lợi Bình Nhơn, Thành Phố Tân An, Long An 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 Sinh viên đƣợc tiếp xúc trực tiếp với công nghệ sản xuất bao bì nhựa thực tế 

với quy mô lớn và hiện đại, từ đó hình thành kỹ năng thao tác sản xuất ở từng 

công đoạn của quy trình sản xuất. 

  Sinh viên hệ thống hoá, củng cố kiến thức giữa lý thuyết và thực tế về công 

nghệ sản xuất bao bì nhựa từ đó có thể xử lý những sự cố thƣờng gặp trong 

thực tế sản xuất. 

 Làm quen với tác phong công nghiệp của ngƣời công nhân, cán bộ kỹ thuật, 

cán bộ nghiên cứu phát triển, cán bộ quản lý trong nhà máy. 

2. Yêu cầu: 

 Sinh viên thực tập tại nhà máy phải nắm được các phần sau: 

 Biết đƣợc cơ cấu tổ chức, kỷ luật, an toàn lao động trong nhà máy. 

 Khảo sát biết đƣợc cách bố trí mặt bằng nhà máy 

 Khảo sát biết đƣợc cách bố trí thiết bị trong mặt bằng phân xƣởng sản xuất 

 Biết đƣợc sơ đồ quy trình công nghệ, cách bố trí thiết bị từ khâu nguyên liệu 

đến khâu hoàn thành sản phẩm trong quy trình sản xuất bao bì nhựa tại nhà 

máy. Cụ thể là biết đƣợc qui trình xử lý nguyên liệu hạt nhựa, phối màu, cán 

màng, kéo sợi, dệt mâm, in bao bì, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, phân phối sản 

phẩm…. 

 Biết đƣợc cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị chính trong nhà máy nhƣ: 

cán màng, kéo sợi, dệt mâm, in ống đồng, in plexo, thiết bị cắt bao bì…. 

 Biết đƣợc các sự cố thƣờng gặp và cách khắc phục những sự cố đó trong quy 

trình sản xuất tại nhà máy. 
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 Nắm đƣợc các tiêu chuẩn chất lƣợng và biện pháp kiểm soát chất lƣợng của 

nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm. 

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP 

   Địa điểm thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC 

   Địa chỉ: Lô P2, Đƣờng số 8, KCN Lợi Bình Nhơn, Thành Phố Tân An, Long An 

   Thời gian thực tập: Từ  06/ 02/ 2017 đến 02/ 04/ 2017 

III. NỘI DUNG THỰC TẬP - PHÂN BỐ THỜI GIAN 

1. Học nội qui an toàn trong nhà máy, tìm hiểu về nhà máy. 

2. Thực tập tốt nghiệp trong 2 tháng (theo sự phân công bố trí của nhà máy) 

     Trong 2 tháng thực tập sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: 

 Trình bày đƣợc địa điểm xây dựng nhà máy, lịch sử hình thành và phát triển 

của nhà máy, các sản phẩm đang sản xuất, cơ cấu tổ chức quản lý của nhà máy. 

 Trình bày đƣợc bố trí mặt bằng nhà máy và bố trí thiết bị trong các phân xƣởng 

sản xuất 

 Trình bày đƣợc sơ đồ quy trình công nghệ và bố trí thiết bị từ khâu nguyên liệu 

đến khâu hoàn thành sản phẩm trong quy trình sản xuất bao bì nhựa tại nhà 

máy. 

 Nêu đƣợc cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị chính trong nhà máy nhƣ: 

 thiết bị trộn nguyên liệu, thiết bị cán, thiết bị kéo sợi, thiết bị dệt, thiết bị in, thiết 

bị cắt…. 

 Khảo sát thực tế, đo kích thƣớc, tìm hiểu và vẽ đƣợc các bản vẽ kỹ thuật cho 

các thiết bị chính, thiết bị phụ 

 Thực hành các thao tác cơ bản vận hành thiết bị sản xuất ở từng công đoạn của 

quy trình sản xuất. 

 Trình bày các tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng, các công cụ quản lý chất lƣợng 

của nhà máy 

IV. KẾT THÚC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN PHẢI NỘP CÁC NỘI 

DUNG SAU: 

 Bản thu hoạch thực tập (bản báo cáo thực tập). 

 Các bản vẽ thiết bị chính khổ A0, khổ A1 (do sinh viên tự vẽ) 

 Bản tự kiểm trong quá trình thực tập tại Nhà Máy có ý kiến nhận xét của Quản 

Đốc Phân Xƣởng hoặc Phòng Kỹ Thuật ( có đóng dấu ) 
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 Có một cột điểm chấm của cán bộ nhà máy trực tiếp hƣớng dẫn, phân công 

công việc thực tập. 

V. ĐIỂM THỰC TẬP 

Điểm thực tập gồm các phần sau: 

1. Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của nhà máy. 

2. Thời gian (chuyên cần, đảm bảo giờ giấc thể hiện tác phong công nghiệp) 

3. Bản vẽ kỹ thuật 

4. Báo cáo thực tập 

VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Để hoàn thành tốt yêu cầu và nội dung thực tập sinh viên cần thực hiện các biện 

pháp sau: 

o Củng cố kiến thức chuyên môn đã học tại trƣờng trƣớc khi thực tập. 

o Thực hiện tốt quan hệ giữa nhà máy, nhà trƣờng, giảng viên, sinh viên. 

o Trƣởng đoàn, phó đoàn thực tập báo cáo tình hình của đoàn cho giảng viên 

hƣớng dẫn những vấn đề phát sinh để giải quyết kịp thời. 

o  Sinh viên phải có tinh thần tự quản, thực hiện nghiêm túc những qui định của 

nhà máy về nội qui  giờ giấc, an toàn điện, hoá chất, cháy nổ… 

o Tham gia nhiệt tình mọi công việc của Nhà Máy giao cho. Đoàn kết, hoà nhã, 

tôn trọng mọi ngƣời, xứng đáng là học sinh Trƣờng Đại Học Công Nghiệp 

Thực Phẩm TPHCM. 

 

  Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2016 

     

                                                                                             Cán Bộ hướng dẫn 

                                 

 

                                           

                                                                                         Huỳnh Bảo Long 

 

 


