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PHỤ LỤC 2 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG         

Khoa/Viện: Công nghệ Thực phẩm 

Bộ môn: Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần và lớp học 

Tên học phần:   uản l  ch t lƣ ng và v  sinh  n toàn th c ph m 

Mã học phần: QFS230                        Số tín chỉ: 3 

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Cao Đẳng 

Học phần tiên quyết: Sinh viên đã học xong các học phần hoá học cơ bản, hoá sinh, vi sinh 

vật, phân tích thực phẩm và các môn chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thu  

sản khác 

2. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp cho ngư i học kiến th c: nguyên t c cơ bản v  vệ sinh, an toàn thực 

phẩm trong các cơ s  sản xuất th y sản và thực phẩm, nguyên nhân gây mất vệ sinh, an 

toàn thực phẩm và cách phòng ngừa, các phương pháp quản lý chất lượng thực phẩm, kỹ 

năng tìm kiếm và sử dụng các hệ thống văn bản pháp quy liên quan; nhằm giúp ngư i học 

phát triển kiến th c n n tảng v  quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;  ng dụng 

được vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm tại cơ s  sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu 

th y sản và thực phẩm  

3. Mục tiêu và phƣơng pháp dạy - học củ  các chủ đề 

3.1 Mục tiêu và phƣơng pháp dạy - học củ  các chủ đề l  thuyết 

Chủ đề 1: Khái quát v  quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 

Nội dung 

(Kiến th c/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 

1   Các khái niệm v  thực phẩm, chất lượng, quản 

lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm tra và 

đánh giá chất lượng 

2   Tám nguyên t c c a quản lý  chất lượng thực 

phẩm 

3   Các yếu tố c a chất lượng tổng hợp 

4   Các chỉ tiêu chất lượng 

5   Các bên liên quan đến chất lượng 

 

Hiểu các khái niệm liên quan đến quản 

lý chất lượng thực phẩm cũng như  

các nguyên t c c a quản lý chất lượng 
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hủ đề 2: Hệ thống văn bản pháp quy quốc tế và Việt Nam v  chất lượng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

 

Nội dung Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 

1  Hệ thống ban hành, kiểm tra, giám sát, quản lý 

các quy định quốc tế và Việt Nam v  chất lượng 

và an toàn thực phẩm 

2  Phương pháp tìm kiếm, cập nhật các quy định 

quốc tế và Việt nam v  chất lượng và an toàn thực 

phẩm  

 

Biết cách tìm kiếm, cập nhật các 

quy định quốc tế và Việt Nam v  

chất lượng và an toàn thực phẩm  

Chủ đề 3: Các loại mối nguy 

Nội dung Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 

1. Khái niệm mối nguy và các quan điểm v  mối 

nguy 

2. Các mối nguy liên quan đến ATTP, mối nguy 

không liên quan đến ATTP 

3. Nguồn gốc các mối nguy 

4. Biện pháp phòng ngừa các mối nguy 

Biêt cách nhận diện các mối 

nguy và đ  xuất biện pháp phòng 

ngừa mối nguy cho sản phẩm 

thực phẩm cụ thể  

Chủ đề 4: Các phương pháp đảm bảo chất lượng thực phẩm 

Nội dung Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 

1   Đảm bảo chất lượng theo phương pháp 

truy n thống 

2   Đảm bảo chất lượng thực phẩm theo 

GMP 

3   Phương pháp đảm bảo chất lượng toàn 

diện TQM 

4   Phương pháp đảm bảo chất lượng theo 

5S 

5   Phương pháp đảm bảo chất lượng theo 

HACCP 

6   Phương pháp đảm bảo chất lượng theo 

ISO  

 

Biết cách lựa chọn phương pháp đảm bảo 

chất lượng phù hợp cho những trư ng 

hợp cụ thể 
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7   Tiêu chuẩn BRC 

8   Tiêu chuẩn GAP 

Chủ đề 5: Đánh giá đi u kiện tiên quyết và xây dựng chương trình tiên quyết SSOP, GMP 

Nội dung Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 

1. Đánh giá đi u kiện tiên quyết, đ  xuất 

giải pháp 

2. Xây dựng chương trình tiên quyết SSOP, 

GMP 

 

1. Biết cách đánh giá đi u kiện tiên 

quyết cho một cơ s  sản xuất 

2. Biết cách xây dựng chương trình 

SSOP cho một cơ s  sản xuất 

3. Biết cách xây dựng chương trình 

GMP cho quy trình sản xuất một 

mặt hàng cụ thể 

Chủ đề 6: Xây dựng hệ thống HACCP 

Nội dung Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 

1. Thành lập đội HACCP 

2. Mô tả sản phẩm 

3. Xác định phương th c sử dụng sản phẩm 

4. Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ 

5. Thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ trên thực tế 

6. Phân tích mối nguy và đ  xuất biện pháp phòng ngừa 

7. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn 

8. Thiết lập giới hạn tới hạn 

9. Thiết lập th  tục giám sát 

10. Thiết lập hành động sửa chữa 

11. Thiết lập th  tục thẩm tra 

12. Lưu trữ hồ sơ 

 

Biết cách xây dựng hệ thống 

HACCP cho một mặt hàng 

cụ thể tại một xí nghiệp cụ 

thể 

 

4. Phân bổ thời gi n củ  học phần  

 

Chủ đề l  

thuyết 

Số tiết 

1 2 

2 2 

3 15 



 4 

4 4 

5 6 

6 16 

Tổng số tiết 45 

4. Tài li u dạy và học 

5.  

TT Tên tác giả Tên tài li u 

Năm 

xu t 

bản 

Nhà 

xu t 

bản 

Đị  chỉ 

khai thác 

tài li u 

Mục đích 

sử dụng 

      Học 
Tham 

khảo 

1 Đặng Văn 

Hợp, Đỗ 

Văn Ninh, 

Nguyễn 

Thuần Anh 

Quản lý chất 

lượng thực phẩm 

thu  sản 

2005 NXB 

Nông 

nghiệp 

Thư viện 

trư ng 

ĐHNT 

X  

2 Hà Duyên 

Tư 

Quản lý và kiểm 

tra chất lượng 

thực phẩm 

1996 Trư ng 

Đại học 

bách khoa 

Hà nội, 

năm 

Thư viện 

trư ng 

ĐHNT 

 X 

3 Dự án 

SEAQIP 

Nhập môn 

HACCP (dành 

cho các nhà chế 

biến thu  sản) 

1997 NXB 

Nông 

nghiệp 

Thư viện 

trư ng 

ĐHNT 

 X 

4 Dự án 

SEAQIP 

Vệ sinh trong 

các xí nghiệp 

chế biến th y 

sản 

1998 NXB 

nông 

nghiệp 

Thư viện 

trư ng 

ĐHNT 

 X 

5 Bộ th y sản Tài liệu v  

HACCP cơ bản 

2000  Thư viện 

trư ng 

ĐHNT 

X  

6 Martyn 

Brown 

 

HACCP in the 

meat 

industry 

2000 Woodhea

d 

Publishin

g Limited 

Internet  X 
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7 Huss H.H  Assurance de 

qualité des 

produits de la 

mer. 

1995 FAO No. 

334 

Internet  X 

8 Cooper J, 

Niggli U, 

Leifert C 

 

Handbook of 

organic food 

safety and 

quality 

 

2007 Woodhea

d 

Publishin

g Limited 

and CRC 

Press 

LLC 

Internet  X 

9 Lawley R, 

Curtis L, 

Davis J 

The Food Safety 

Hazard 

Guidebook 

2008 The 

Royal 

Society of 

Chemistr

y 

Internet  X 

10 Goodburn K. 

 

EU food law 

A practical guide 

 

2001 Woodhea

d 

Publishin

g Limited 

& CRC 

Press 

LLC 

Internet  X 

 

6. Đánh giá kết quả học tập 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phƣơng pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực 

thảo luận… 

Điểm danh, 

quan sát 

5 

2 Bài tập nhóm Chấm báo cáo, 

bài tập 

15 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo 

cáo 

15 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết 15 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)  0 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết 50 

ĐHP = TGH × tr số + TNC × tr số + HĐN × tr số + KT ×tr số + KTCK× tr số + THP× tr số  
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ĐQT = TGH × tr số + TNC × tr số + HĐN × tr số + KT ×tr số + KTCK× tr số  

    TRƢỞNG BỘ MÔN                                             (CÁC) GIẢNG VIÊN      

        

 

   Phan Thị Thanh Hiền                                  Nguyễn Thuần Anh       Phạm Thị Đan Phượng 

                                                                      Trần Thị Bích Thủy       Phan Thị Thanh Hiền 


