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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NĂM 2021 
Mã số kế hoạch: KHĐT.2021 

STT Khóa đào tạo Số ngày / Khóa Mã khóa 

Thời gian (ngày) 
Chi phí /Khóa/ 

Học viên (*) Tháng 11 Tháng 12 

1 

Khóa 1: Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

Nội dung chính: 

o Nhận thức tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

o Xây dựng hệ thống tài liệu 

o Ứng dụng tiêu chuẩn trong quản lý phòng thí nghiệm 

o Thực hành soạn thảo tài liệu 

02 ngày K1.12.1  06 - 07 2.200.000 

2 

Khóa 2: Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 

17025:2017 

Nội dung chính: 

o Quy trình đánh giá nội bộ 

o Kỹ năng đánh giá viên 

o Thực hành kỹ năng đánh giá viên. 

01 ngày 

 

 

K2.12.1 

 

 

 08 1.100.000 

3 

Khóa 3: Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp 

Nội dung chính: 

o Quy trình kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa 

o Hướng dẫn kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp định 

lượng, định tính và định danh. 

o Thực hành kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp 

04 ngày K3.11.1 15 - 17 

 

2.970.000 

4 

Khóa 4: Ước lượng độ không đảm bảo đo 

Nội dung chính: 

o Quy trình ước lượng độ không đảm bảo đo 

03 ngày K4.11.1 22 - 24  
2.970.000 

03 ngày K4.12.1  13 - 15 
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STT Khóa đào tạo Số ngày / Khóa Mã khóa 

Thời gian (ngày) 
Chi phí /Khóa/ 

Học viên (*) Tháng 11 Tháng 12 

o Hướng dẫn tính độ không đảm bảo theo phương pháp Bottom Up và Top 

Down 

o Quy tắc viết và làm tròn số 

o Biểu diễn kết quả 

o Thực hành ước lượng độ không đảm bảo đo 

5 

Khóa 5: Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

Nội dung chính: 

o Hướng dẫn quy tắc ra quyết định 

o Ứng dụng quy tắc ra quyết định trong phòng thí nghiệm cụ thể 

o Thực hành quy tắc ra quyết định 

01 ngày K5.11.1 25  

1.540.000 

01 ngày K5.12.1  16 

Giờ học: Từ 8h30 đến 17h00 mỗi ngày 

Hình thức đào tạo: Đào tạo online qua phần mềm Zoom 

(*) Chi phí này đã bao gồm chứng chỉ và thuế VAT 10% 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin khóa đào tạo vui lòng liên hệ:  SĐT: (028) 22493399 / 0932666270  (Ms. Hòa) - Email: info@tamducjsc.info 
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