
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Khoa/Viện:  CNSH & MT  
Bộ môn:  Sinh học  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: PHÂN TÍCH VI SINH HỌC THỰC PHẨM (lý thuyết)  

- Tiếng Việt: Phân tích vi sinh học thực phẩm 
- Tiếng Anh: Food Microbiological Analysis  

Mã học phần: BIO3502 Số tín chỉ: 01  
Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng  
Học phần tiên quyết: Vi sinh học đại cương  
2. Thông tin về giảng viên:  
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hải  
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Điện thoại: 0915837336                  Email: haintt@ntu.edu.vn 
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên  
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Sinh học 

3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hệ vi sinh vật, các yêu                  

cầu vi sinh trong thực phẩm; cung cấp kiến thức trong việc thực hiện qui trình lấy                 
mẫu, phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu thực phẩm, từ đó giúp người học                  
có thể đề xuất biện pháp kiểm soát được chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4. Mục tiêu: 
Giúp sinh viên thực hiện tốt việc lấy mẫu thực phẩm, xác định và kiểm tra                

các vi sinh vật hiện diện trong thực phẩm. Từ đó đề xuất các biện pháp ngăn ngừa                  
lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật,.kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực                
phẩm. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Xác định nguồn gốc vi sinh vật và tác động của chúng đến thực phẩm;               
Hệ vi sinh vật trên sản phẩm thực phẩm đặc trưng. 



b) Xác định yêu cầu vi sinh vật trong từng nhóm sản phẩm thực phẩm cụ               
thể. 

c) Hiểu nguyên tắc lấy mẫu thực phẩm phân tích vi sinh và có thể vận               
dụng trong thực tế. 

d) Vận dụng các phương pháp định tính và định lượng trong qui trình phân              
tích các chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu thực phẩm. 

e) Kết luận, đánh giá kết quả phân tích. Đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây                
nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 

6. Nội dung:  

STT Chủ đề 
Nhằm 

đạt 
KQHT 

Số 
tiết 

PP dạy- 
học 

Chuẩn bị 
của người 

học 
1 
 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 

Hệ vi sinh vật trong thực phẩm và 
biến đổi của thực phẩm do vi sinh 
vật 
Nguồn gốc vsv trong thực phẩm và 
cách ngăn ngừa tạp nhiễm 
Các nhóm  sinh vật thường gặp trên 
thực phẩm và biến đổi thực phẩm do 
vi sinh vật. 
Hệ vi sinh vật trên một số thực phẩm 
đặc trưng 

a 3 Thuyết 
giảng + 
hỏi đáp  

Đọc trước 
TLTK số 

1,3,4 

2 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 

Các yêu cầu vi sinh của các nhóm 
thực phẩm: 
Nhóm vsv chỉ thị chất lượng, chỉ thị y 
tế thực phẩm 
 
Nhóm vsv gây bệnh đặc trưng 
 
Quy chuẩn vi sinh trong thực phẩm 

b 5 Thuyết 
giảng + 

thảo luận 

Đọc 
TLTK 
1,3,4 

      
3 
 

3.1 
 

3.2 

Quy trình phân tích các chỉ tiêu vi 
sinh trong thực phẩm 
Nguyên tắc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 
Các quy trình phân tích vi sinh vật: 

Định lượng vi sinh vật  

c,d,e 
 

7 Đặt vấn 
đề - giải 

quyết 
vấn đề. 

Làm 
poster 

Đọc 
TLTK 
1,2,5+ 
Một số 
TCVN 
giảng 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 
3.4 

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí 

- Coliforms và E. coli  

- Staphylococcus aureus 

Định tính vi sinh vật 

- Vibrio 

- Salmonella 

- Clostridium perfringens 

Các test sinh hoá cơ bản 

Đánh giá kết quả phân tích và đề xuất         

biện pháp ngăn ngừa và giảm tạp       

nhiễm 

viên cung 
cấp 

7. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Giảng viên Bài giảng Phân   
tích vi sinh vật    
thực phẩm 

2020 ĐH 
Nha 
Trang 

Thư viện X  

2 Trần Linh  
Thước 

Phương pháp  
phân tích VSV   
trong nước,  
thực phẩm, mỹ   
phẩm 

2007 NXB 
Giáo 
dục 

Thư viện  X 

3 Lương Đức  
Phẩm 

Vi sinh vật học    
và an toàn vệ    
sinh thực phẩm 

2000 NXB 
Nông 
nghiệp 

Thư viện  X 

4 Adams, 
M.R. &  
Moss, M.O 

Food 
Microbiology 

2002 RSC, 
UK 

Thư viện  X 

5 TCVN Các TC, quy   
chuẩn Việt  
Nam kiểm tra   

Cập 
nhật 

 GV cung cấp  X 



vi sinh thực   
phẩm 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  

- Sinh viên cần đọc và hiểu bài trước khi đến lớp 

- Tham dự thực hiện bài báo cáo nhóm từ 3-5 SV 

- Tham dự buổi kiểm tra giữa kì 

- Tham dự đủ các buổi thảo luận nhóm 
9. Đánh giá kết quả học tập:  
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 
kiểm 
tra 

Thời gian Hình thức  
kiểm tra Chủ đề/Nội dung được kiểm tra Nhằm đạt KQHT 

1 20/10/2020 Viết BC Nội dung của chủ đề 1,2,3 a,b,c,d,e 

9.2 Thang điểm học phần:  

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 
1 Điểm kiểm tra  b,c,d 40 
2 Chuyên cần/thái độ a,b,c,d, 10 
3 Thi kết thúc học phần a,b,c,d 50 

 
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi họ tên) 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 
 
 


