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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH KỲ NĂM 2016 

I. Tại Hà Nội 
 

TT Nội dung đào tạo Mã hiệu 
Tháng/ngày 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: 

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005   

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp  

- Độ không đảm bảo đo 

- Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 

 VILAS T01 21 ÷ 25          

2.  

Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 

- Tiêu chuẩn ISO 15189 : 2012  

- Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 

VILAS T02   16÷20        

3.  

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm  

VILAS T03 

   06÷07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kỹ năng Quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật    08÷09       

4.  
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng  hiệu chuẩn 

VILAS T04 
     

08÷09 
 

    

Ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng  thử  nghiệm      10÷11     

5.  
Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ 

VILAS T05 
      26÷28    

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp       29÷30    
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TT Nội dung đào tạo Mã hiệu 
Tháng/ngày 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.  

Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: 

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005   

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp  

- Độ không đảm bảo đo 

- Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 

VILAS T06        17÷21   

 

II. Tại  Đà Nẵng 

 

TT Nội dung đào tạo Mã hiệu 
Tháng/ngày 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.  

Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: 

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005   

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp  

- Độ không đảm bảo đo 

- Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 

VILAS T07     11÷15      
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III. Tại Cần Thơ 
 

TT Nội dung đào tạo Mã hiệu 
Tháng/ngày 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8.  

Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2005: 

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005   

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp  

- Độ không đảm  bảo đo 

- Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 

VILAS T08  11÷15         

IV. Tại Hồ Chí Minh 
 

TT Nội dung đào tạo Mã hiệu 
Tháng/ngày 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9.  

Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ  

VILAS T09 

 

  23÷ 25        

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm    26 ÷ 27        

10.  

Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2005: 

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005   

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp  

- Độ không đảm  bảo đo 

- Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 

VILAS T10  
 

 
 20 ÷ 24       

11.  
Kỹ năng  cho Quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật 

VILAS T11 
    25 ÷ 26      

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp       27 ÷ 28      
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III. Tại Vũng Tàu 

 

TT Nội dung đào tạo Mã hiệu 
Tháng/ngày 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.  

Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2005: 

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005   

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý 

- Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp  

- Độ không đảm  bảo đo 

- Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 

VILAS T12       12 ÷ 16    

 
Chú thích: 

Khóa học VILAS T01; VILAS T06; VILAS T07; VILAS T08; VILAS T12, thích hợp cho các trường hợp: Phòng thí nghiệm bắt đầu xây dựng hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc các cán bộ mới của phòng thí nghiệm 
Khóa học Đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm và Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng thích hợp cho các cán bộ phụ trách 
phòng thí nghiệm hoặc quản lý kỹ thuật đặc biệt là các cơ sở mong muốn trở thành đơn vị tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng.  
Khóa học Kỹ năng quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật thích hợp cho các cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, cán bộ quản lý chất lượng, cán bộ quản lý kỹ 
thuật 
Khóa học Ước lượng độ không đảm bảo đo (2 ngày) và Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng thích hợp cho các cán bộ quản lý kỹ thuật 

Khóa học kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ (3 ngày) có nội dung chi tiết về kỹ năng tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ cho PTN nên sẽ thích hợp cho 
các cán bộ quản lý chất lượng và cán bộ thực hiện nhiệm vụ đánh giá nội bộ. 

Học viên tham gia các khóa đào tạo theo chương trình định kỳ đăng ký theo biểu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” 
Ngoài các khóa đào tạo theo chương trình định kỳ, cơ sở có thể yêu cầu tổ chức tại cơ sở và đăng ký theo biểu “Phiếu đăng ký đào tạo theo nhu cầu” 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công nhận Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.   
Chị Phạm Thanh Huyền  Điện thoại: 04 37914897   Di động: 090 4 103 108  

E-mail: huyenpt@boa.gov.vn   Fax:  0437911551   


