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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý sản xuất chăn nuôi – Management of Animal Production
- Mã số học phần : NN 309
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ
- Số tiết học phần : 15 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành, tiết thực tế, 15 tiết đồ án, …
và 60 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Chăn nuôi
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông Nghiệp và SHUD
3. Điều kiện tiên quyết: CS 344, NN 314
4. Mục tiêu của học phần:
-Cung cấp cho người học những khái niệm và nguyên tắc cơ bản để quản lý sản
xuất trong lĩnh vực chăn nuôi thú y
-Sinh viên thực hiện các chuyên đề liên quan để giải quyết tình huống xảy ra
trong quá trình sản xuất chăn nuôi thú y
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Sinh viên có những kiến thức về quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh trong
lĩnh vực chăn nuôi thú y
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Xây dựng được kế hoạch chu chuyển đàn trong trại chăn nuôi
4.2.2. Xây dựng kế hoạch sản xuất trong cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú
y
4.3. Thái độ:
4.3.1. Sinh viên có ý thức về tầm quan trọng công tác quản lý trong quá trình sản
xuất kinh doanh
4.3.2. …
4.3.3. …
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Sinh viên được giới thiệu về bản chất của quản lý sản xuất, các loại hình tổ chức sản
xuất kinh doanh nông nghiệp, cách lập kế hoạch sản suất và sử dụng nguồn nhân lực
trong sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y. Cách tính chu chuyển đàn gia súc gia cầm,
tính giá thành sản xuất, lập kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi thú y…

6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Chƣơng 1. Bản chất của quản lý

4

4.1.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1

1.1 Khái niệm về quản lý
1.2 Đặc điểm của quản lý
1.3 Đối tượng, công cụ và sản phẩm của lao động
quản lý
1.4 Người quản lý
Chƣơng 2. Tổ chức bộ máy quản lý trong các loại hình tổ
chức kinh doanh nông nghiệp

1
1
1

2.1 Khái niệm – nguyên tắc- yêu cầu tổ chức bộ máy
quản lý trong các loại hình tổ chức kinh doanh
nông nghiệp
2.2 Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý trong các loại hình tổ
chức kinh doanh nông nghiệp
2.4 Các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp hiện

1

1
3

0,5
1

4.1.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1
...

...
...

0,5

nay

Chƣơng 3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh nông

4

nghiệp
3.1
3.2
3.3
3.4
Chƣơng 4

Ý nghĩa
Nguyên tắc xây dựng kế hoạch
Các bước trong quá trình xây dựng kế hoạch
Hệ thống kế hoạch
Sử dụng nguồn lao động trong kinh doanh
nông nghiệp

4.1 Lao động và nguồn lao động trong kinh doanh
nông nghiệp
4.2 Nội dung tổ chức và sử dụng nguồn lao động

1
0,5
2
0,5
4

4.1.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1

4.1.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1

2
2

6.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1. Lập kế hoạch phối giống và sinh sản
đàn bò
Bài 2. Lập kế hoạch sản xuất đàn heo thịt
Bài 3. Lập kế hoạch sản xuất đàn heo cái sinh
sản
Bài 4: Chu chuyển đàn bò
Bài 5: Lập kế hoạch sản xuất đàn gà đ
thương phẩm

Số tiết

Mục tiêu

4

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1

4

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1

4

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1

4

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1

4

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1

7. Phƣơng pháp giảng dạy:
-Giới thiệu giáo trình, các tài liệu có liên quan đến môn học để sinh viên tham khảo
-Chia lớp thành các nhóm nhỏ để thảo luận, làm việc trong quá trình học tập
-Tóm tắt nội dung các chương, đặt câu hỏi thảo luận
-Hướng dẫn phần lý thuyết thực tập, cho thí dụ để sinh viên thực hành
-Gợi ý các chuyên đề để sinh viên thực hiện và báo cáo thảo luận
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nghiên cứu trước các tài liệu được giới thiệu
-Họp nhóm để thảo luận, phân công thực hiện các bài tập, các chuyên đề được giao
-Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng
trong quá trình học tập
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
1
2

3

4

Điểm thành phần

Quy định

Điểm bài tập

Số bài tập đã làm/số bài tập
được giao
Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham
gia
Điểm thực hành/ - Báo cáo chuyên đề
thí nghiệm/ thực - Tham gia 100% số giờ
tập
Điểm thi kết thúc - Thi viết (60phút)
học phần
- Tham dự đủ 80% tiết lý
thuyết và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi

Trọng
số
10%
10%

Mục tiêu
4.2.1; 4.2.4;
4.3
4.2.2; 4.2.5;
4.2.6; 4.3.

20%

4.2.7 đến
4.2.10

60%

4.1; 4.3; ...

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu

Số đăng ký cá biệt

[1] Nguyễn Minh Thông, 2009. “Giáo trình quản lý sản xuất
chăn nuôi”. ĐHCT

Thư viện khoa
NN&SHUD

[2] Nguyễn Thị Song An, 2001. “Quản trị nông trại” NXB Đại
Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

Thư viện khoa
NN&SHUD

[3] Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Khoa KTNN&PTNT.
2005. “Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp”. NXB
Lao động-Xã hội. Hà Nội

Thư viện khoa
NN&SHUD

[4] Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
2005.”Quản trị dự án đầu tư”. NXB Thống kê

Thư viện khoa
NN&SHUD

11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học:
Lý

Tuần

Nội dung

thuyết

1

Chƣơng 1: Bản chất của
quản lý
1.1. Khái niệm về quản lý
1.2. Đặc điểm của quản lý
1.3. Các lý thuyết của quản lý
1.4 Đối tượng, công cụ và sản
phẩm của lao động quản lý
Chƣơng 2: Tổ chức bộ máy
quản lý trong các loại hình
tổ chức kinh doanh nông
nghiệp
2.1. Khái niệm, nguyên tắc
yêu cầu tổ chức bộ máy quản
lý trong các loại hình tổ chức
kinh doanh nông nghiệp
2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý
trong các loại hình tổ chức
kinh doanh nông nghiệp
Chƣơng 3: Kế hoạch quản
lý sản xuất chăn nuôi
3.1. Ý nghĩa
3.2. Nguyên tắc xây dựng kế
hoạch
3.3. Các bước trong quá trình
xây dựng kế hoạch
3.4 Hệ thống kế hoạch
Chương 4. Tổ chức sử dụng
nguồn lao động trong sản
xuất kinh doanh nông nghiệp
4.1 Lao động và nguồn lao
động trong kinh doanh nông
nghiệp
4.2 Nội dung tổ chức và sử
dụng nguồn lao động
Bài Tập

8

2

3

4

B.

(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: Chương 1
-Thảo luận về lý thuyết X, Y

6

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: Chương 2
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm): Tra cứu tài liệu và thảo luận các
câu hỏi gợi ý

8

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: Chương 3
+Tra cứu nội dung về phân tích SWOT
-Làm việc nhóm: làm bài tập về phân
tích SWOT

8

+Tài liệu [1]: Chương 4
+Tra cứu các định mức lao động trong
chăn nuôi công nghiệp
+Tra cứu các phương pháp trả công lao
động
-Làm việc nhóm về các câu hỏi của
chương

Bài tập 1. Lập kế hoạch phối
giống và sinh sản đàn bò

8

Bài 2. Lập kế hoạch sản
xuất đàn heo thịt
Bài 3. Lập kế hoạch sản
xuất đàn heo cái sinh sản
Bài 4: Chu chuyển đàn bò
Bài 5: Lập kế hoạch sản
xuất đàn gà đ thương
phẩm

8

Bài tập 6. Thực hiện các
chuyên đề về quản lý sản xuất
chăn nuôi

8
8
8

0

10

Tra cứu các tài liệu có liên quan dến
chuyên đề thực hiện

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

TRƢỞNG BỘ MÔN

Lưu ý: Đối với Bộ môn Giáo dục thể chất là đơn vị trực thuộc Trường thì phần
phê duyệt như sau
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG BỘ MÔN

