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PHỤ LỤC VI.i

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THỬ NGHIỆM
THEO ISO 17025

Địa điểm tập huấn:
- Phòng thử nghiệm Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản

vùng 6;
- Phòng thử nghiệm các đơn vị (khi có đề nghị).

Mục tiêu của các khóa hướng dẫn Nội dung các khóa hướng dẫn
- Nắm được lợi ích cơ bản khi áp dụng hệ thống
ISO/IEC 17025.
- Nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các
nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của ISO/IEC
17025: 2017.
- Tiếp cận các yêu cầu của ISO/IEC
17025:2017.
- Xây dựng, thiết lập, thực hiện và áp dụng hệ
thống văn bản, quy trình thủ tục đáp ứng các
yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật của
ISO/IEC 17025:2017.

Khóa 1: Xây dựng phòng kiểm nghiệm
1. Tiện nghi/ môi trường;
2. Thiết bị;
3. Hóa chất/ môi trường nuôi cấy;
4. Chủng chuẩn/ chất chuẩn;
5. Nhân sự;
6. Phương pháp thử.
Khóa 2: Nhận thức hệ thống quản lý
Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC
17025:2017
1. Giới thiệu chung.
2. Cấu trúc của tiêu chuẩn.
3. Các chuẩn mực của ISO/IEC
17025:2017.

Khóa 3: Xây dựng và áp dụng hệ thống
quản lý Phóng thí nghiệm theo ISO/IEC
17025:2017
1. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản
quy trình, hướng dẫn thực hiện ISO/IEC
17025: 2017.
2. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống
văn bản quy trình, phương pháp thử và
cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả
thực hiện.
3. Hướng dẫn đánh giá nội bộ năng lực
của phòng thử nghiệm, cách thức lập báo
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Mục tiêu của các khóa hướng dẫn Nội dung các khóa hướng dẫn
cáo phát hiện đánh giá.
4. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc
phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.
5. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản
chuẩn bị cho hoạt động đánh giá công
nhận năng lực PTN.


