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 KHÓA ĐÀO TẠO 
 

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG 
 ĐẢM BẢO ĐO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH TRONG  

THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

 

Khóa học này được thực hiện giảng dạy thực nghiệm bao gồm lý thuyết và bài 

tập tình huống 

 

Mục đích 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về xác nhận giá trị sử dụng và 

phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo của phương pháp phân tích 

Vi sinh trong thực phẩm đảm bảo thực hiện theo các quy định đã đề ra. 

 

 
 

 

Tóm tắt nội dung khóa học 

- Giới thiệu về Hệ thống các tài liệu liên quan đến việc thực hiện xác nhận 

giá trị sử dụng và phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo trong PTN 

liên quan đến lĩnh vực phân tích Vi sinh trong chuỗi thực phẩm. 

- Các khái niệm, thuật ngữ, định nghĩa sử dụng trong việc xác nhận giá trị sử 

dụng và phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo 

- Hướng dẫn thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo ISO 

16140, tập trung vào ISO 16140- 3, kiểm tra xác nhận phương pháp tiêu 

chuẩn  (method verification),  

- Hướng dẫn về cách tính độ không đảm bảo đo của phương pháp phân 

tích Vi sinh trong thực phẩm theo ISO 19036:2019 

 

 
 

 

Đối tượng tham dự 

- Quản lý PTN Vi sinh, thử nghiệm viên Vi sinh 

- Nhân viên đảm bảo chất lượng 
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