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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

Tên học phần:    QUẢN LÝ VỆ SINH & AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ 

      Food hygiene and safety management in Fisheries  

Mã số:    QFS502 

Thời lượng:   2(2-0) 

Loại:   bắt buộc 

Trình độ đào tạo:       Thạc sĩ 

Đáp ứng CĐR:  1,2,3 

Học phần tiên quyết:  Không 

Giảng viên biên soạn:  TS. Ngô Thị Hoài Dương và PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn 

Bộ môn quản lý:  Đảm bảo chất lượng và ATTP 

 

2. Thông tin về giảng viên: 

TT. Giảng viên Bộ môn Điện thoại Email 

1 TS. Ngô Thị Hoài Dương Sinh học 0914.070.670 hoaiduong@ntu.edu.vn 

2 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Công nghệ chế biến 

thủy sản 

0913.852.319 tuancncb@ntu.edu.vn 

 

3. Thông tin về lớp học: 

 Tên lớp: CHQLTS2019 

 Thuộc ngành, chuyên ngành: Quản lý thủy sản 

 Sĩ số:  16 

 Học kỳ: II  năm học 2019 – 2020 

 

4. Địa điểm và thời gian dạy – học: 

Hình thức Địa điểm 
Thời gian 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Học trực tuyến trên 

ứng dụng Zoom kết 

hợp với E-learning. 

Zoom ID: 948-497-1865     Tiết 1-10 Tiết 1-10 Tiết 1-10 

Tư vấn, hỗ trợ Qua E-mail và điện thoại Khi học viên có nhu cầu 

 

5. Mô tả: 

 Học phần cung cấp cho học viên phương pháp kiểm soát vệ sinh trong nghề cá; Hệ thống 

văn bản pháp quy quốc tế và Việt Nam về an toàn thực phẩm thuỷ sản; Các mối nguy gây mất 

an toàn thực phẩm thuỷ sản, các biện pháp phòng ngừa; Các phương pháp quản lý an toàn thực 

phẩm thuỷ sản; Cách thức xây dựng SSOP, GMP và hệ thống HACCP.  

6. Mục tiêu: 

 Cung cấp cho học viên kiến thức để nhận diện các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm 

thuỷ sản, đồng thời hướng dẫn lựa chọn các biện pháp phòng ngừa, các biện pháp kiểm soát vệ 

sinh trong nghề cá phù hợp để từ đó có thể đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm trong nghề 
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cá. 

 

7. Kết quả học tập mong đợi: 

Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

1. Nhận diện được các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm thuỷ sản và đề ra được các biện 

pháp phòng ngừa các mối nguy 

2. Nắm được các biện pháp kiểm soát vệ sinh trong nghề cá. 

3. Nắm được nguyên tắc cũng như các bước thực hiện của các phương pháp quản lý vệ sinh, an 

toàn thực phẩm thuỷ sản. 

4. Hiểu và vận dụng đúng các văn bản pháp quy liên quan đến vệ sinh an toản thực phẩm trong 

nghề cá. 

 

8. Học liệu:  

1. Ngô Thị Hoài Dương, Nguyễn Anh Tuấn, Bài giảng  

2. Ronald H. Sch, GARY E. R., Food Safety Handbook, Wiley-Interscience, 2003. 

3. H. L. M. Lelieveld, M. A. Mostert and J. Holah, Handbook of Hygiene Control in The Food 

Industry, CRC Press, 2006. 

4. Yong Kok Seng. Food Safety Management Manual. Asian Productivity Organization, 2009, 

ISBN: 92-833-7075-9. 

5. Lawley R, Curtis L, Davis J. The Food Safety Hazard Guidebook. The Royal Society of 

Chemistry. 2008 

6. Đặng Văn Hợp, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Thuần Anh. Quản lý chất lượng thực phẩm thuỷ sản. 

NXB Nông Nghiệp. 2005 

 

9. Kế hoạch dạy học:  

STT Nội dung Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Hình thức dạy 

- học 

Kế hoạch dạy 

học 

Nhiệm vụ  

của học viên 

1 Khái quát những vấn đề 

liên quan đến vệ sinh an 

toàn thực phẩm đối với 

nghề cá 

1.1 Khái quát chung 

1.2 Mối liên quan chất 

lượng-vệ sinh-an toàn 

thực phẩm trong chuỗi 

cung ứng thủy sản 

1.3 Những vấn đề về pháp 

luật liên quan đến vệ 

sinh-an toàn thực phẩm 

1, 4 8 

Giảng bài và 

thảo luận trực 

tuyến trên ứng 

dụng Zoom 

Sáng thứ 6, 

15/5/2020,  

tiết 1,2,3,4,5 

- Đọc tài liệu  

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trực 

tuyến trên Zoom  

- Tham gia thảo 

luận 

- Nhận nhiệm vụ 

trên zoom/ 

E.Learning, nộp 

bài qua email/ 

E.Learning 

Giao tài liệu, 

nhiệm vụ, trao 

đổi, nộp bài 

trên ELearning 

Thường xuyên 

2 Những vấn đề về quản lý 

vệ sinh - an toàn thực 

phẩm và các yếu tố liên 

quan 

2.1. Vệ sinh thực phẩm 

2, 3 8 

Giảng bài và 

thảo luận trực 

tuyến trên ứng 

dụng Zoom 

Chiều thứ 7,  

16/5/2020,  

tiết 6,7,8,9,10 

- Đọc tài liệu  

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trực 

tuyến trên Zoom  

- Tham gia thảo Giao tài liệu, Thường xuyên 
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2.2. An toàn thực phẩm 

2.3. Truy xuất nguồn gốc 

2.4. Môi trường 

nhiệm vụ, trao 

đổi, nộp bài 

trên ELearning 

luận 

- Nhận nhiệm vụ 

trên zoom/ 

E.Learning, nộp 

bài qua email/ 

E.Learning 

3 Quản lý chất lượng-vệ 

sinh-an toàn thực phẩm 

đối với nghề cá và các hệ 

thống đảm bảo chất lượng 

thường dùng 

3.1 Giới thiệu về các 

phương pháp quản lý chất 

lượng 

3.2 Lựa chọn phương pháp 

quản lý chất lượng phù hợp 

và khả thi theo ngành nghề 

trong lĩnh vực thủy sản 

 

2, 3 6 

Giảng bài và 

thảo luận trực 

tuyến trên ứng 

dụng Zoom 

Chiều thứ 6, 

15/5/2020  

tiết 6,7,8,9,10 

Sáng thứ 7,  

16/5/2020 

tiết 1,2,3,4,5 

- Đọc tài liệu  

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trực 

tuyến trên Zoom  

- Tham gia thảo 

luận 

- Nhận nhiệm vụ 

trên zoom/ 

E.Learning, nộp 

bài qua email/ 

E.Learning 

Giao tài liệu, 

nhiệm vụ, trao 

đổi, nộp bài 

trên ELearning 

Thường xuyên 

4 Quản lý điều kiện đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất kinh 

doanh thủy sản 

4.1. Cơ sở pháp lý 

4.2. Nội dung, tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá 

4.3. Các bên liên quan và 

trách nhiệm của mỗi bên  

4.4. Trình tự thực hiện kiểm 

tra, đánh giá, xếp loại và cấp 

chứng nhận 

4.5. Biểu mẫu hồ sơ đăng ký 

4.6. Biểu mẫu kiểm tra, 

đánh giá 

 

1-4 4 

Giảng bài và 

thảo luận trực 

tuyến trên ứng 

dụng Zoom 

Chiều C.Nhật 

17/5/2020 

tiết 6,7,8,9,10 

- Đọc tài liệu  

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trực 

tuyến trên Zoom  

- Tham gia thảo 

luận 

- Nhận nhiệm vụ 

trên zoom/ 

E.Learning, nộp 

bài qua email/ 

E.Learning 

Giao tài liệu, 

nhiệm vụ, trao 

đổi, nộp bài 

trên ELearning 

Thường xuyên 

5 Quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm đối với 

thủy sản xuất khẩu 

5.1. Cơ sở pháp lý 

5.2. Nội dung, tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá 

5.3. Các bên liên quan và 

trách nhiệm của mỗi bên  

5.4. Trình tự thực hiện kiểm 

1-4 4 

Giảng bài và 

thảo luận trực 

tuyến trên ứng 

dụng Zoom 

Sáng Ch.nhật, 

17/5/2020, 

tiết 1,2,3,4,5 

- Đọc tài liệu  

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trực 

tuyến trên Zoom  

- Tham gia thảo 

luận 

- Nhận đề bài tiểu 

luận 

 

Giao tài liệu, 

nhiệm vụ, trao 

đổi, nộp bài 

trên ELearning 

Thường xuyên 
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tra, đánh giá, xếp loại và cấp 

chứng nhận/ chứng thư 

5.5. Biểu mẫu hồ sơ đăng ký 

5.6. Biểu mẫu kiểm tra, 

đánh giá 

 

10. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, 

đánh giá 

Mô tả Nhằm đạt 

KQHT 

Trọng số 

(%) 

Thời điểm 

1 Điểm quá trình 
 

Hoàn thành bài tập/ báo cáo theo yêu cầu 

của giảng viên trong các buổi học. 

1,2,3,4 15% % Hàng buổi 

  Tham gia thảo luận theo chủ đề giảng viên 

yêu cầu 

 15% Hàng buổi 

2 Thi kết thúc học phần Tiểu luận: Học viên chọn một trong các 

vấn đề sau để viết tiểu luận. 

Yêu cầu tiểu luận phải tuân thủ đúng theo 

QĐ 1263/QĐ-ĐHNT ngày 30/09/2019 của 

trường ĐHNT. 

Vấn đề 1: Thực trạng và giải pháp đảm 

bảo VS-ATTP cho tàu cá/cảng cá/cơ sở 

thu gom thủy sản tại tình Quảng Bình. 

Vấn đề 2: Đánh giá hiệu quả chương trình 

kiểm soát dư lượng tại tình Quảng Bình. 

Vấn đề 3: Hiệu quả áp dụng các chương 

trình quản lý chất lượng và VS-ATTP tại 

các cơ sở/doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh 

Quảng Bình. 

Vấn đề 4: Phân tích mối quan hệ nhân quả 

giữa chất lượng-vệ sinh-an toàn thực phẩm 

của thủy sản Việt Nam với truy xuất 

nguồn gốc 

1,2,3,4 70 % Nộp sau 

khi học 3 

tuần. 

 

11. Yêu cầu đối với học viên: 

Học viên tuân thủ các yêu cầu sau: 

- Xem kế hoạch học tập, download tài liệu học và tài liệu tham khảo trên NTU E.Learning 

- Tự nghiên trước tài liệu, nghe giảng bài và thảo luận trên ứng dụng ZOOM. 

- Nhận nhiệm vụ qua ứng dụng ZOOM và NTU E.Learning; làm bài, nộp bài trên E.Learning hoặc 

email. 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo nội quy học tập trên ứng dụng ZOOM, Quy chế về thời 

gian lên lớp, thời gian tự học và tự nghiên cứu theo học chế tín chỉ (Tham dự ít nhất 80% các buổi 

giảng lý thuyết/thảo luận của học phần). 

- Vào học đúng giờ (không chậm quá 15 phút) 

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình; 

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện; 

- Không đạo văn; 

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm 

- Không sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong giờ học. 
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Giảng viên phụ trách: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Ngô Thị Hoài Dương Giảng viên chính, Tiến sỹ  

 

Giảng viên thứ hai: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sỹ  

 

Trưởng bộ môn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Lưu Hồng Phúc Giảng viên chính, Tiến sỹ  

Ngày cập nhật cuối cùng: 12/5/2020. 

  


