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KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT KIỂM TRA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN
Ký hiệu khóa học: KT 03
 Giới thiệu
- Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được định lượng, theo đơn vị đo khối lượng, thể tích,
diện tích, chiều dài hoặc số đếm, được đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà
không có sự chứng kiến của bên mua. Lượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn
hàng hóa là lượng danh định. Ghi lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn theo đơn vị
đo khối lượng hoặc thể tích.Dấu định lượng là ký hiệu được sử dụng để thể hiện lượng của
hàng đóng gói sẵn phù hợp với quy định tại Điều 4 và Điều 5 của thông tư 21-2014
TTBKHCN. Dấu định lượng được thể hiện bằng cách in, gắn hoặc dán trực tiếp trên hàng
hóa hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc.
- Thông tư số 21-2014 TTBKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ qui định Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán hàng
đóng gói sẵn (gọi tắt là Cơ sở ) chịu trách nhiệm đảm bảo hàng đóng gói sẵn theo đúng yêu
cầu đo lường của thông tư này và chịu sự kiểm tra, thanh tra về đo lường của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
- Khóa học này giúp học viên hiểu được các yêu cầu bắt buộc về đo lường của hàng
đóng gói sẵn và cách thực hiện kiểm tra việc đóng gói luôn đảm bảo phù hợp cho từng loại
đơn vị đo theo qui định của nhà nước. Sau khóa học, học viên sẽ thực hiện được các biện
pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện
phép đo để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng goi sẵn.
 Mục đích
- Đối tượng học viên đến từ các Cơ sở sẽ được trang bị kiến thức về hàng đóng gói
sẵn, được đào tạo thực hành kiểm tra đo lường trên sản phẩm cụ thể để từ đó ứng dụng cho
việc kiểm soát tính đảm bảo đúng và đủ về mặt đo lường đến từng gói hàng từ trên dây
chuyền sản xuất cho đến khi tiêu thụ ngoài thị trường.
- Đối tượng học viên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ được
trang bị kiến thức về hàng đóng gói sẵn, được đào tạo thực hành sử dụng phương tiện đo
chuẩn phù hợp để kiểm tra đo lường trên sản phẩm cụ thể, từ đó kịp thời phát hiện và ngăn
ngừa các trường hợp sai phạm của Cơ sở để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 Tóm tắt nội dung khóa học
A. Phần lý thuyết :
1.1 Một số khái niệm cơ bản về
— Kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo;
— Sai số của phép đo và PTĐ;
— PTĐ dùng để kiểm tra, đánh giá HĐGS.
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1.2 Phương pháp kiểm tra và đánh giá lô HĐGS
— Đinh lượng theo khối lượng;
— Đinh lượng theo thể tích;
— Đinh lượng theo chiều dài, số đếm và diện tích.
1.3 Phương pháp đánh giá đơn vị đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng
HĐGS
— Đơn vị sản xuất HĐGS;
— Đơn vị nhập khẩu HĐGS
Tài liệu tham khảo
— Thông tư 21/2014/TT-BKHCN – Qui định về đo lường đối với HĐGS;
— Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 326: 2015 – Điều kiện sử dụng
dấu định lượng – Qui trình đánh giá
B. Phần thực hành :
— Sơ lược về kỹ thuật tính xác suất thống kê (sử dụng máy tính bỏ túi và bảng
tính, dùng phần mềm trên PC); Kỹ thuật lấy mẫu.
— Thực hành kiểm tra theo nhóm:
Phương pháp khối lượng: kiểm tra với sản phẩm cụ thể là mì gói (càfe);
Phương pháp thể tích: kiểm tra với sản phẩm cụ thể là sữa (nước suối, nước
ngọt);
Phương pháp xác định khối lượng riêng: kiểm tra với sản phẩm cụ thể là
dầu gội.
 Đối tượng tham dự
- Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường, Cán bộ kiểm phẩm của tổ chức / doanh
nghiệp;
- Thanh tra Khoa học và Công nghệ; Quản lý thị trường; Cảnh sát kinh tế.
- Các đối tượng khác có quan tâm.
 Thời gian
- Từ 03 đến 05 ngày tùy theo đối tượng tham dự
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