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Sự khởi đầu – Trên đất Úc 

Quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thực tế 

Định hướng chế biến thực phẩm theo thị trường 

Phương pháp, kỹ thuật chế biến thực phẩm 

Phương pháp xây dựng nhà xưởng đáp ứng ATVSTP 

Phương pháp thiết kế, lựa chọn bao bì thực phẩm 

Công bố chất lượng sản phẩm 











../../../Video clip/Xưởng xay xát gạo hữu cơ - Peter Randall Farm.MOV




























1kg = 2tr4 



1kg = 4tr4 

1kg = 1tr6 



Bảo quản 

Logistics 

Branding 

Thị trường 

Khác: XH, YT, MT 
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CHỢ TRUYỀN THỐNG 



SIÊU THỊ 



CỬA HÀNG THỰC PHẨM 



HỘI CHỢ THƢƠNG MẠI 



CỬA HÀNG BÁN LẺ 



Kênh 
Online 

Website 

Mạng 
xã hội 

Sàn 
thƣơng 

mại 
điện tử 

Kênh 
rao vặt 



WEBSITE 

http://www.mekongnutrition.com/


MẠNG XÃ HỘI 



FACEBOOK 



SÀN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 



TIKI 

http://www.tiki.vn/


LAZADA 

http://www.tiki.vn/


SHOPEE 

http://www.tiki.vn/


SENDO 

http://www.tiki.vn/


PHƢƠNG PHÁP – KỸ THUẬT CHẾ BIẾN 



QUY TRÌNH CHẾ BIẾN 



TỰ ĐỘNG 

BÁN TỰ ĐỘNG 

THỦ CÔNG 



QUY MÔ CHẾ BIẾN THỦ CÔNG 

../../../Video clip/Mut - Large scale/3-Ingredient Homemade Jams (100% Natural, No Added Sugar) - Joanna Soh.mp4


QUY MÔ CHẾ BIẾN BÁN TỰ ĐỘNG 

../../../Video clip/Mut - Large scale/How It's Made- Amazing Dried Fruits (Banana, Papaya, Mango, Pineapple, Apricot) Factory Process ▶34.mp4


QUY MÔ CHẾ BIẾN HIỆN ĐẠI (TỰ ĐỘNG) 

../../../Video clip/Quy trình sản xuất cơm hộp.mp4


Quá trình cơ học 

Quá trình nhiệt 

Quá trình hóa lý 

Quá trình sinh học, hóa sinh 

Quá trình hoàn thiện 



QUÁ TRÌNH CƠ HỌC 



QUÁ TRÌNH NHIỆT 



QUÁ TRÌNH HÓA LÝ 



QUÁ TRÌNH SINH HỌC, HÓA SINH 



QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN 



Chuối hữu cơ 



LỜI NHẮN NHỦ 



1. Tên sản phẩm:………………………………………. 

2. Đối tượng khách hàng mục tiêu:………………….. 

3. Địa điểm bán hàng, phân phối:……………………. 

4. Quy trình chế biến dự kiến:………………………... 

5. Nguyên liệu chính:…………………………………..  

6. Nguyên liệu phụ (bao gồm phụ gia):……………………………. 

7. Loại máy móc, thiết bị sử dụng:…………………… 

8. Vật liệu bao bì sử dụng:……………………………….. 















• Phù hợp với đặc thù sản xuất thực phẩm, bảo đảm thông thoáng 

cho các khu vực của cơ sở, đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải công 

nghiệp, dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh; 

• Hướng của hệ thống thông gió phải bảo đảm gió không được thổi từ 

khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch. 

 



• Hệ thống chiếu sáng bảo đảm theo quy định để sản xuất, kiểm soát 

chất lượng an toàn sản phẩm; 

• Các bóng đèn chiếu sáng phải được che chắn an toàn bằng hộp, 

lưới để tránh bị vỡ và bảo đảm các mảnh vỡ không rơi vào thực 

phẩm. 

 



• Có đủ nước để sản xuất thực phẩm và phù hợp với Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước ăn uống số 

01:2009/BYT; 

• Có đủ nước để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở và 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng 

nước sinh hoạt số 02:2009/BYT; 

• Các nguồn nước trên phải được kiểm tra chất lượng; vệ sinh ít nhất 

6 tháng/lần theo quy định. 

 



Hệ thống xử lý 
chất thải, rác thải 

Khu vực NVS - 
BHLĐ 

Nguyên liệu – 
Bao bì 



Giấy phép ĐKKD 

Giấy xác nhận kiến thức 
ATVSTP 

Đơn đề nghị cấp giấy 
ATVSTP 

Bản thuyết minh 

Sơ đồ mặt bằng 



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG 



../../../Video clip/Say rau cu - Da lat/Sản xuất bột rau củ-Nông nghiệp sạch.mp4


THIẾT 
KẾ 

BAO BÌ 

Tự 
thiết 
kế 

“Nhờ” 
thiết 
kế 

Thuê 
thiết 
kế 



TỰ THIẾT KẾ 



“NHỜ” THIẾT KẾ 

http://www.canva.com/


THUÊ THIẾT KẾ 

http://www.mekongnutrition.com/


PHÂN LOẠI BAO BÌ 

• Lớn: thùng phuy, thùng giấy…  

• Nhỏ: gói mì, chai nƣớc… Kích thƣớc 

• Sinh học tự hủy; thủy tinh; gỗ; 
giấy; màng ăn đƣợc…. 

Vật liệu 
chế tạo 

• Thứ cấp: không tiếp xúc với TP.  

• Sơ cấp: tiếp xúc trực tiếp. 

Vị trí tƣơng 
đối với TP 

• Vô trùng; chịu nhiệt; chịu áp lực, 
chân không; ngăn sáng….  

Tính năng 
kỹ thuật 



VẬT LIỆU BAO BÌ 

• Nên chọn vật liệu bao gói từ các nguồn có thể phân hủy bằng sinh 

học, được tái sinh hoặc có thể tái sinh. 

• Không sử dụng các vật liệu nano (bao gồm cả các bề mặt tiếp xúc 

với sản phẩm) để bao gói sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

 

Bã mía Vỏ chuối Tinh bột 

Chitin, 
chitosan 

Rơm 



VẬT LIỆU BAO BÌ 

Túi làm bằng bã mía + vỏ tôm 

Túi xách làm từ vỏ chuối 

Giấy làm từ rơm 



Phân tích chất lƣợng sản 
phẩm 

Bản tự công bố chất lƣợng 

Giấy phép ĐKKD 

Giấy chứng nhận đủ ĐK 
ATVSTP 

Mẫu nhãn sản phẩm dự 
kiến 



PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG 

• Năng lƣợng, protein, lipid, 
carbohydrates, vitamin, khoáng….  

Thành phần 
dinh dƣỡng 

• As, Pb, Hg…. 
Kim loại 

nặng 

• Giới hạn VSV trong thực phẩm, độc 
tố…..  Vi sinh 

• Cảm quan, TBVTV..  Khác 



MẪU BẢN TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƢỢNG       

SẢN PHẨM 



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN 



Tham khảo 

TCVN 11041-1:2017 

https://drive.google.com/file/d/1ry32QfBGedtcJ7Cs

Orweb5iQFuMHv8vz/view?usp=sharing  
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NASAA Organic Certification on Food Processor 

../../../Nasaa/PROCESSOR_COMPREHENSIVE_OMP.DOCX


Organic Food Additives 

https://www.legislation.gov.uk/eur/2008/889/contents  

https://www.legislation.gov.uk/eur/2008/889/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2008/889/contents


Organic Food Additives (NASAA) 

p108 



THANKS! 



CÂU HỎI  
THẢO LUẬN? 


