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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện: Nuôi trồng Thủy sản 

Bộ môn: Quản lý Sức khỏe Động vật Thủy sản 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: KHUYẾN NGƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

- Tiếng Anh: AQUACULTURE EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT  
Mã học phần: AQT 371      

Số tín chỉ: 2      

Đào tạo trình độ: Đại học         

Học phần tiên quyết: Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt; Thực tập kỹ thuật nuôi trồng thủy 

sản nước mặn, lợ.  

2. Thông tin về GV: 

Họ và tên: Tôn Nữ Mỹ Nga    Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0914081270     Email: ngatnm@ntu.edu.vn 

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/my; Địa chỉ Google Meet: 

https://meet.google.com/pwt-yxjr-ksq 

Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Viện Nuôi trồng Thủy sản, thứ ba hàng tuần (trong giờ làm việc) 

3. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vai trò, tiềm năng của nuôi trồng 

thủy sản trong phát triển kinh tế nông thôn, chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản, vai trò của 

khuyến ngư, các phương pháp khuyến ngư nhằm giúp người học thực hiện hiệu quả các chương trình 

khuyến ngư. 

4. Mục tiêu: Học phần giúp sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến 

khuyến ngư và phát triển nông thôn; các đặc điểm của nông thôn Việt Nam, các hình thức nuôi trồng 

thủy sản; các yêu cầu và những phương pháp khuyến ngư cơ bản mà một cán bộ khuyến ngư cần có 

để có thể vận dụng vào thực hiện sự nghiệp phát triển nông thôn và công tác khuyến ngư một cách 

hiệu quả.  

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

 a) Vận dụng lý thuyết để đưa ra những giải pháp hiệu quả phát triển nông thôn và phát triển 

hiệu quả nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam 

 b) Nhớ được cấu trúc hệ thống khuyến ngư Việt Nam  

 c) Đánh giá được đặc điểm của đối tượng khuyến ngư để làm việc hiệu quả 

 d) Hiểu rõ phẩm chất và nhiệm vụ của cán bộ khuyến ngư để thực hiện đúng 

 e) Vận dụng các phương pháp khuyến ngư vào thực tiễn công tác  
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6. Đánh giá kết quả học tập:  

TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá 
Nhằm đạt CLOs Trọng số 

(%) 

1 Đánh giá quá trình (a) Điểm danh  

(b) Phát biểu 

(c) Kiểm tra lần 1 – Seminar 

(d) Kiểm tra lần 2 – Trắc nghiệm online 

a, b, c, d, e 

a, b, c, d, e 

a  

a, b, c, d 

 

5 

5 

20 

20 

2 Thi giữa kỳ Không / / 

3 Thi cuối kỳ Vấn đáp trực tuyến (đề đóng) a, b, c, d, e 50 

     

7. Tài liệu dạy học: 

TT. 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 Tôn Nữ Mỹ 

Nga 

Bài giảng Khuyến 

ngư và phát triển 

nông thôn 

2021  NTU-  

E learning 

 

x  

2 Đỗ Kim 

Chung  

 

Giáo trình 
Phương pháp 
khuyến nông, 
Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà 
Nội.  

2011 Nhà xuất 
bản Nông 

nghiệp 

Thư viện số  x 

3 Võ Ngọc 

Thám  

 

Bài giảng 
Khuyến ngư và 
phát triển nông 
thôn, Đại học 
Nha Trang. 

2012  Thư viện số  x 

4 Nguyễn Thị 

Thủy  

 

Bài giảng 
Khuyến ngư và 
phát triển nông 
thôn, Đại học 
Nha Trang. 

2012  NTU-  

E learning 

 x 

5 Don Tuan 

Phong, 

Francisco 

Amador, José 

J. Romero  

 

Bases for Territory-
based Rural 
Development in 
Vietnam 

2007 AIDA, 
Ayuda, 

Intercombio 
y 

Dessarollo. 

Thư viện số  x 

8. Kế hoạch dạy học:   

Tuần  Nội dung 
Nhằm đạt 

CLOs 
Phương pháp dạy học Nhiệm vụ của người học 

1 
(ngày 13/9/21 

- ngày 
19/9/21) 

1. Phát triển nông thôn 

1.1. Vai trò của phát triển 
nông thôn 
1.2. Lý luận về nông thôn 
1.3. Lý luận về phát triển 
nông thôn 
1.4. Giải pháp phát triển 

a - Thuyết giảng 
- Phát vấn 
- Dạy trực tuyến 

- Liên hệ thực tế 

 

- Đọc tài liệu trước khi 

đến lớp 

- Chia nhóm  

- Tham gia phát biểu 
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nông thôn 
1.4.1. Giải pháp chung 

2. Nuôi trồng thủy sản 

trong phát triển nông thôn 

2.1. Vai trò và nhiệm vụ của 
nuôi trồng thủy sản trong 
phát triển nông thôn và 
quốc gia  
2.2. Hiện trạng và tiềm 
năng của nuôi trồng thủy 
sản ở nông thôn Việt Nam 
2.3. Giải pháp thực hiện để 
phát triển nuôi trồng thủy 
sản ở Việt Nam 

2 (ngày 
20/9/21- ngày 

26/9/21) 

 3. Công tác khuyến ngư 
3.1. Khái niệm khuyến ngư 
3.2. Hệ thống khuyến ngư 
Việt Nam 
4. Đối tượng khuyến ngư 
4.1. Khái niệm đối tượng 
khuyến ngư  
4.2. Đặc điểm của đối tượng 
khuyến ngư  
4.3. Một số đặc điểm của xã 
hội nông thôn Việt Nam 

b 
 
 
 
c 
 

- Thuyết giảng 
- Phát vấn 
- Dạy trực tuyến 

- Liên hệ thực tế 

 

- Đọc tài liệu trước khi 

đến lớp theo các mục 

tương ứng trong bài 

giảng powerpoint 

- Dự giảng 

- Tham gia phát biểu 

- Tham gia thảo luận 

nhóm chuẩn bị cho bài 

seminar 

3 (ngày 
27/9/21- ngày 

3/10/21) 

5. Cán bộ khuyến ngư 
5.1. Khái niệm cán bộ 
khuyến ngư 
5.2. Phẩm chất của cán bộ 
khuyến ngư  
5.3. Nhiệm vụ của cán bộ 
khuyến ngư 
6. Phương pháp khuyến 

ngư  

6.1. Phương pháp tiếp 

xúc/giảng dạy cho cá nhân  

 

d 
 
 
 
 
 
 
e 

 

- Thuyết giảng 
- Phát vấn 
- Dạy trực tuyến 

- Liên hệ thực tế 

 

- Đọc tài liệu trước khi 

đến lớp theo các mục 

tương ứng trong bài 

giảng powerpoint 

- Dự giảng 

- Tham gia phát biểu 

- Tham gia thảo luận 

nhóm chuẩn bị cho bài 

seminar 

4 (ngày 
4/10/21- ngày 

10/10/21) 

 6. Phương pháp khuyến 

ngư (tt) 

6.2. Phương pháp tiếp 
xúc/giảng dạy cho nhóm  
 

e  

- Thuyết giảng 
- Phát vấn 
- Dạy trực tuyến 

- Liên hệ thực tế 

 

- Đọc tài liệu trước khi 

đến lớp theo các mục 

tương ứng trong bài 

giảng powerpoint 

- Dự giảng 

- Tham gia phát biểu 

- Tham gia thảo luận 

nhóm chuẩn bị cho bài 

seminar 

- Tham gia làm bài kiểm 

tra số 2 trên E learning 

(trắc nghiệm online) 

5 (ngày 
11/10/21- 

ngày 
17/10/21) 

6. Phương pháp khuyến 

ngư (tt) 

6.2. Phương pháp tiếp 
xúc/giảng dạy cho nhóm (tt)  
6.3. Phương pháp tiếp xúc 
với phương tiện thông tin 

e  

- Thuyết giảng 
- Phát vấn 
- Dạy trực tuyến 

- Liên hệ thực tế 

- Đọc tài liệu trước khi 

đến lớp theo các mục 

tương ứng trong bài 

giảng powerpoint 

- Dự giảng 
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đại chúng  - Tham gia phát biểu 

- Tham gia thảo luận 

nhóm chuẩn bị cho bài 

seminar 

6 (ngày 
18/10/21- 

ngày 
24/10/21) 

1. Phát triển nông thôn 

(tt) 

1.4. Giải pháp phát triển 
nông thôn (tt) 
1.4.2. Giải pháp cụ thể  

a  - Báo cáo seminar (bài 

kiểm tra số 1) 

9 (ngày 8 & 
9/11/21) 

Thi cuối kỳ   - Dự thi kết thúc học 

phần 

9. Yêu cầu đối với người học:  

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 
tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học 
phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 
- Đi học đầy đủ, có bài giảng, tham gia phát biểu và chia nhóm làm seminar. 

Ngày cập nhật: 11/9/2021 

 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 

  

  
               Tôn Nữ Mỹ Nga 

     TRƯỞNG BỘ MÔN 
       (Ký và ghi họ tên) 

 
 
 

    Trần Văn Phước 
 

 

 

 

 

 


