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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
_____________________________________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     __________________________________________ 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung 

Tên học phần:    KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI TRONG BAO GÓI VÀ BẢO QUẢN 
THỰC PHẨM 

      Advanced Food Packaging 

Mã số:   FOT503 

Thời lượng:   2 (2-0) 

Loại:   Cơ sở, bắt buộc 

Học phần tiên quyết: Không 

Nhằm mục tiêu: a1, a3, b1, b2, b4, b5, c1 

Bộ môn quản lý:  Công nghệ Thực phẩm 

2. Thông tin về giảng viên 

TT Giảng viên Bộ môn Điện thoại Email 

1. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Công nghệ Chế 
biến Thủy sản 

0913852319 tuancncb@gmail.com

3. Thông tin về lớp học 

Tên lớp:  Cao học TP14 & TP15 

Thuộc ngành:  Công nghệ Thực phẩm 

Sĩ số:  -- 

Học kỳ:  I,  năm học 2015 - 2016 

4. Địa điểm và thời gian dạy – học 

Hình thức Địa điểm Thời gian 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Lên lớp Phòng C3  1,2,3,4  1,2,3,4  1,2,3,4  

Tư vấn VP Bộ môn CNCBTS 14:00-
17:00 

      

5. Mô tả 
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Học phần cung cấp cho người học cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ bao gói với 3 
nhóm đối tượng đặc thù của thực phẩm (dạng tươi sống, dạng khô và dạng lỏng), kỹ thuật hiện 
đại trong bao gói và bảo quản thực phẩm phù hợp cho mỗi nhóm đối tượng đã nêu. Học phần 
trang bị cho học viên những kỹ năng đánh giá, phân tích và vận dụng kiến thức để chọn lựa bao 
bì, công nghệ bao gói trong điều kiện ứng dụng cụ thể. 

6. Mục tiêu 

Sau khi kết thúc học phần học viên có thể: 

1. Nắm vững được nguyên lý, đặc điểm, cơ sở tính toán với kỹ thuật hiện đại trong bao 
gói nông sản sau thu hoạch. 

2. Nắm được các ứng dụng và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức về các kỹ thuật hiện 
đại trong bao gói nông sản sau thu hoạch, đặc biệt là loại bao gói chủ động, bao gói vô trùng và 
bao gói thông minh.  

3. Tổng hợp phân tích được tình hình và xu hướng phát triển của các loại kỹ thuật bao gói 
hiện đại trên thế giới, tiềm năng và phạm vi ứng dụng trong điều kiện Việt Nam cho các đối 
tượng nông sản thực phẩm và thủy sản. 

7. Nội dung 

TT Chủ đề Nhằm 
mục 
tiêu 

Số tiết 
LT TH 

1. 
 
1.1. 
1.2. 
 
 
 
1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ sở khoa học về công nghệ bao gói nông sản thực 
phẩm 
Đặt vấn đề 
Đối tượng và phạm vi ứng dụng công nghệ bao gói 
- Kỹ thuật bao gói nông sản dạng tươi sống 
- Kỹ thuật bao gói nông sản thực phẩm dạng khô 
- Kỹ thuật bao gói nông sản thực phẩm dạng lỏng 
Đặc điểm và quá trình biến đổi chất lượng của nông sản 
dạng tươi sống 
- Đặc điểm của nông sản dạng tươi sống 
- Quá trình biến đổi sinh lý ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản  
- Quá trình biến đổi sinh hóa ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản 
- Quá trình biến đổi hóa học ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản  
- Quá trình tác động của VSV ảnh hưởng đến chất 

lượng và thời gian bảo quản  
- Quá trình tác động của động vật gây hại ảnh hưởng 

đến chất lượng và thời gian bảo quản  
Đặc điểm và quá trình biến đổi chất lượng của nông sản 
thực phẩm dạng khô 
- Đặc điểm của nông sản thực phẩm dạng khô 
- Quá trình biến đổi sinh hóa ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản  
- Quá trình biến đổi hóa học ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản  
- Quá trình tác động của VSV ảnh hưởng đến chất 

a1, a3, 
b1, b5 

8 0 
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1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

lượng và thời gian bảo quản 
- Quá trình tác động của động vật gây hại ảnh hưởng 

đến chất lượng và thời gian bảo quản  
Đặc điểm và quá trình biến đổi chất lượng nông sản thực 
phẩm dạng lỏng  
- Đặc điểm của nông sản thực phẩm dạng lỏng 
-  Quá trình biến đổi sinh hóa ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản 
- Quá trình biến đổi hóa học ảnh hưởng đến chất lượng 

và thời gian bảo quản  
- Quá trình tác động của VSV ảnh hưởng đến chất

lượng và thời gian bảo quản 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6.  

Nguyên lý chung về bao bì và bao gói thực phẩm 
Các thuật ngữ thường dùng 
Chức năng của bao bì bao gói thực phẩm 
Phân loại bao bì 
Các yêu cầu đối với bao bì bao gói thực phẩm 
Căn cứ để lựa chọn bao bì bao gói thực phẩm 
Vật liệu sản xuất bao bì 

b2, b4 4  

3. 
 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 

Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông sản thực phẩm 
dạng tươi sống 
Đặt vấn đề 
Kỹ thuật sơ chế và xử lý nguyên liệu tiền bao gói 
Kỹ thuật bao gói MAP (Modified Atmosphere Packing) 
Kỹ thuật phủ màng kết hợp vi khuẩn đối kháng 
Kỹ thuật bao gói kháng vi sinh vật  
Kỹ thuật bao gói kết hợp chất phá hủy Ethylene 
Kỹ thuật bao gói kết hợp chất hấp phụ Ethylene 

b2, b4, 
b5, c1 

5 0 

4. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
 
4.6. 

Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông sản thực phẩm 
dạng khô 
Đặt vấn đề 
Kỹ thuật bao gói chủ động MA (Modified Atmosphere) 
Kỹ thuật bao gói kết hợp chất phá hủy oxy 
Kỹ thuật bao gói kết hợp chất điều hòa hàm ẩm 
Kỹ thuật bao gói tự tạo nhiệt ứng dụng cho các loại thực 
phẩm ăn liền  
Kỹ thuật bao gói kháng vi sinh vật 

b2, b4, 
b5, c1 

5 0 

5. 
 
5.1. 
5.2. 
 
 
 
 
5.3 
 
5.4. 
 

Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông sản thực phẩm 
dạng lỏng 
Đặt vấn đề 
Kỹ thuật thanh trùng trong bao gói nông sản thực phẩm 
dạng lỏng 
- Nguyên lý thanh trùng 
- Vật liệu bao gói thanh trùng 
- Các kỹ thuật thanh trùng tiên tiến 
Kỹ thuật bao gói nông sản thực phẩm dạng lỏng sau 
thanh trùng kết hợp vi khuẩn đối kháng 
Kỹ thuật tiệt trùng trong bao gói nông sản thực phẩm 
dạng lỏng 
- Nguyên lý tiệt trùng 
- Vật liệu bao gói vô trùng 
- Kỹ thuật tiệt trùng UHT 

b2, b4, 
b5, c1 

5 0 
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6. 
6.1. 
 
 
6.2. 
 

Vật liệu bao bì và môi trường 
Vấn đề chất thải bao bì chất dẻo 
- Cải tiến khả năng tận dụng từ bao bì chất dẻo 
- Kiểm tra tính an toàn và chất lượng vật liệu tận dụng 
Vật liệu polime sinh học 
- Phát triển vật liệu phân huỷ sinh học mới 
- Một số ứng dụng và tiềm năng phát triển vật liệu bao 

gói sinh học 

b2, b4, 
b5, c1 

3 0 

8. Tài liệu 

1. Nguyễn Anh Tuấn (2015), bài giảng Kỹ thuật hiện đại trong bao gói và bảo quản thực phẩm, 
Đại học Nha Trang (lưu hành nội bộ) 

2. Đống Thị Anh Đào (2012), Kỹ thuật bao bì thực phẩm, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh. 

3. Richard Coles, Derek Mcdowell, Mark J. Kirwan (2003), Food Packaging Technology, 
Blackwell Publishing. 

4. Kit L. Yam (2009), Encyclopedia of Packaging Technology, third edition, John Wiley & Sons, 
Inc., Publication, Printed in the United States of America. 

5. Raija Ahvenainen (2003), Novel Food Packaging Techniques, Woodhead Publishing Limited 
and CRC Press LLC.  

9. Đánh giá 

TT Hoạt động đánh giá Hình thức đánh giá Nhằm mục tiêu Trọng số  

1. Kiểm tra giữa kỳ viết a1, a3, b1, b5 10% 

2. Bài tập nhóm/ 

Tiểu luận 

bảo vệ & chấm điểm b2, b4, b5, c1 20% 

3. Thi kết thúc học phần viết / vấn đáp/ a1, a3, b1, b2, b4, 
b5, c1 

70 % 

10. Lịch trình dạy - học 

Tuần Ngày Nội dung Hình thức 
dạy học 

Tài liệu

1. 25&26/9/2015 1. Cơ sở khoa học về công nghệ bao gói 
nông sản thực phẩm 

1.1. Đặt vấn đề 
1.2. Đối tượng và phạm vi ứng dụng công 

nghệ bao gói 
1.3. Đặc điểm và quá trình biến đổi chất 

lượng của nông sản dạng tươi sống 

Thuyết giảng 

+ thảo luận 

1, 2, 3 

27/9/2015 1. Cơ sở khoa học về công nghệ bao gói 
nông sản thực phẩm (tt và hết) 

1.4. Đặc điểm và quá trình biến đổi chất 
lượng của nông sản thực phẩm dạng khô 

1.5. Đặc điểm và quá trình biến đổi chất 

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Semina  

1, 2, 3, 
4, 5 
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lượng nông sản thực phẩm dạng lỏng   

2. 04/10/2015 2. Nguyên lý chung về bao bì và bao gói thực 
phẩm 

2.1. Các thuật ngữ thường dùng 
2.2. Chức năng của bao bì bao gói thực phẩm 
2.3. Phân loại bao bì 
2.4. Các yêu cầu đối với bao bì bao gói thực 

phẩm 
2.5. Căn cứ để lựa chọn bao bì bao gói thực 

phẩm 
2.6. Vật liệu sản xuất bao bì 

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Tự nghiên 
cứu 

1, 2 

05/10/2015 3. Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng tươi sống 

3.1. Đặt vấn đề 
3.2. Kỹ thuật sơ chế và xử lý nguyên liệu tiền 

bao gói 
3.3. Kỹ thuật bao gói MAP (Modified 

Atmosphere Packing) 
3.4. Kỹ thuật phủ màng kết hợp vi khuẩn đối 

kháng 
3.5. Kỹ thuật bao gói kháng vi sinh vật  

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Tự nghiên 
cứu 

3, 4, 5 

06/10/2015 3. Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng tươi sống (tt và hết) 

3.7. Kỹ thuật bao gói kết hợp chất phá hủy 
Ethylene 

3.7. Kỹ thuật bao gói kết hợp chất hấp phụ 
Ethylene 

4. Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng khô  

4.1. Đặt vấn đề 
4.2. Kỹ thuật bao gói chủ động MA 

(Modified Atmosphere) 
4.3. Kỹ thuật bao gói kết hợp chất phá hủy 

oxy 

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Tự nghiên 
cứu 

3, 4, 5 

3. 11/10/2015 4. Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng khô (tt) 

4.4. Kỹ thuật bao gói kết hợp chất điều hòa 
hàm ẩm 

4.5. Kỹ thuật bao gói tự tạo nhiệt ứng dụng 
cho các loại thực phẩm ăn liền  

4.6. Kỹ thuật bao gói kháng vi sinh vật 

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Tự nghiên 
cứu 

3, 4, 5 

12/10/2015 5. Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng lỏng 

5.1. Đặt vấn đề 
5.2. Kỹ thuật thanh trùng trong bao gói nông 

sản thực phẩm dạng lỏng 
5.3. Kỹ thuật bao gói nông sản thực phẩm 

dạng lỏng sau thanh trùng kết hợp vi 

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Tự nghiên 
cứu 

3, 4, 5 
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khuẩn đối kháng 

24/9/2015 5. Các kỹ thuật hiện đại trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng lỏng (tt và hết) 

5.4. Kỹ thuật tiệt trùng trong bao gói nông 
sản thực phẩm dạng lỏng 

6. Vật liệu bao bì và môi trường 
6.1. Vấn đề chất thải bao bì chất dẻo 
6.2. Vật liệu polime sinh học 

Thuyết giảng 

+ Thảo luận  

+ Tự nghiên 
cứu 

1, 3, 4, 
5 

11. Lịch kiểm tra – đánh giá 

TT Hoạt động kiểm tra – đánh giá Ngày giao Hạn nộp 

1. Bài tập nhóm/ tiểu luận 19/9/2015 22/9/2015 

2. Kiểm tra giữa kỳ 26/9/2015  

3. Thi kết thúc học phần Theo lịch 
của khoa 
ĐTSĐH 

 

12. Yêu cầu đối với học viên 

- Lên lớp ít nhất 80% tổng số giờ theo quy định. 

- Sưu tập tài liệu và tự nghiên cứu để bổ sung kiến thức liên quan. 

- Chuẩn bị bài trước khi tới lớp. 

- Làm bài tập nhóm/ tiểu luận, dự kiểm tra đầy đủ.  

  

 TRƯỞNG BỘ MÔN  GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 ThS. Ngô Thị Hoài Dương PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN 

 

 

 

TS. Vũ Ngọc Bội 


