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KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG NĂM 2019 

TIỂU BAN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 

1. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM - Khoa Hoá học 

1. 1. Kết nạp Hội viên mới 

1.2. Tổ chức 4 chuyên đề gồm: 

+ Chương trình ChemSchool của Câu lạc bộ Hoá học  

+ Chuyên đề giới thiệu về Bộ các Tiêu chuẩn ISO 

+ Chuyên đề Hoá Mỹ phẩm 

+ Giới thiệu Công nghệ mới trong tráng men  

1.3. Tổ chức 4 đợt tham quan nhà máy 

1.4. Ngoài ra còn có các lớp học về sơn, chương trình sinh viên tập sự, Hội thi học 

thuật Hoá học và Tôi. 

2. Trường Đại học Bách khoa- ĐHQG Tp. HCM- Khoa Kỹ thuật Hóa học. 

2.1.Thành lập CLB Phổ biến kiến thức hóa học và Kết nạp hội viên mới của CLB 

2.2. Tổ chức 4 chuyên đề gồm: 

+ Chương trình Ngày  Kỹ thuật hóa học. ( Đã tổ chức trong tháng 1) 

+ Chuyên đề giới thiệu về Luật Hóa chất và An toàn hóa chất 

+ Chuyên đề Thực phẩm Chức năng và độc chất môi trường. 

+ Giới thiệu Sức khỏe và An toàn Thực phẩm cho  học sinh Trường PTTH 

Chuyên Lê Hồng Phong  

2.3. Tổ chức 4 đợt tham quan ngoài trường. 



2.4. Ngoài ra còn có các lớp học về an toàn trong sản xuất dược liệu và dược 

phẩm, chương trình sinh viên khởi nghiệp, Hội thi Cơn lốc Hóa học Tp. Hồ Chí 

Minh. 

2.5. Hỗ trợ cho Hội nghị quốc tế ( Châu Á) về Kỹ thuật Hóa học- Công nghệ Sinh 

học và Công nghệ Thực Phẩm do ĐHBK Tp. HCM tổ chức vào tháng 10/2019. 

3. Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh- Khoa Hóa. 

Hai chủ đề: 

3.1. Tiêu dùng thông minh trong sử dụng sản phẩm tẩy rửa, chăm sóc da 

3.2. An toàn thực phẩm và thực phẩm chức năng. 

4. Đại học Công nghiệp Tp. HCM - Khoa Công nghệ Hóa học (FCE)  

4.1. Các chủ đề phổ biến kiến thức 

4.1.1.  Vật liệu polymer in dấu phân tử của GS. Shieh – Đại học Trung An Đài Loan 

- Ngày 22.02.2019 và cấp 2 học bổng thạc sĩ cho sinh viên đại học K10 ngành công 

nghệ Hóa học của Khoa- Xin hỗ trợ kinh phí từ Hội hóa học; 

4.1.2. Phổ biến kiến thức Vật liệu y sinh ứng dụng, 23.02.2019 của GS. Shieh Đại 

học Đài Loan (CYCU) – Xin hổ trợ kinh phí từ Hội hóa học, 

4.2. Các hoạt động học thuật thường niên của Khoa Công nghệ Hóa học (FCE) 

4.2.1. Tổ chức Hội nghị hóa học và ứng dụng năm 2019, ngày 25-27.05.2019 dự kiến 

có các báo cáo mời từ Hàn Quốc, Đài Loan, Ân độ, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, 

một vài báo cáo của sinh viên nghiên cứu khoa học tốt, các sinh viên sẽ trình bày 

poster; 

4.2.2. Các hội thảo chuyên môn hàng tháng của 5 bộ môn Cơ sở, kỹ thuật phân tích, 

Công nghệ Hóa dầu, Quá trình và thiết bị, Công nghệ Hóa học- Vật liệu ;   

4.2.3. Hội thảo cho nữ cán bộ, viên chức ngày 08.03.2019 về mỹ phẩm từ tế bào 

gốc và dưỡng da từ ốc sên; 

4.2.4. Hội thảo và Kết hợp nghiên cứu với Đại học khoa học tự nhiên Tp. HCM- Bộ 

môn Hóa lý, tháng 03.2019. 

4.2.5. Hội nghị quốc tế 2020  của Khoa  dự kiến tháng 12.2020 



4.2.6. Dự kiến mở ngành vật liệu y sinh tại IUH với sự tư vấn hợp tác giảng dạy của 

các Giáo sư từ đại học Trung nguyên-Đài loan (CYCU) ;  

4.2.7. Trao đổi sinh viên thạc sĩ với Đại học Trung An Đài Loan ( 2 tuần tại PTN Khoa 

CN Hóa học) trong tháng 02-03/2019; 

4.2.8. Đưa sinh viên trao đổi quốc tế với các đại học Đài loan, Malaysia, Hàn quốc, 

Nhật bản và Mỹ trong tháng 3/3019 của Khoa Công nghệ Hóa học và của IUH.  

4.2.9. Đưa sinh viên đi kiến tập doanh nghiệp  và thực tập doanh nghiệp 2 tháng. 

4.2.10. Tổ chức câu lạc bộ hóa học cho sinh viên – Đoàn thanh niên chủ trì, giảng 

viên tham gia.  

5. A Hà đề xuất: 

- Hội thảo về kiểm tra rượu và chất kích thích gây nghiện trong an toàn giao 

thông. 

 


