
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Tiền Giang,  ngày 01 tháng 01 năm 2014 
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1. Tên học phần: KHUYẾN NÔNG                    Mã học phần: 75502 
2. Loại học phần: Lý thuyết 
3. Số tín chỉ: 2 
- Lý thuyết: 30 tiết 
- Tự học có đánh giá: 15 giờ 
4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 

5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm khuyến nông, vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng, những nguyên tắc cơ bản của khuyến 

nông; tổ chức và quản lý khuyến nông, các kỹ năng, phương pháp khuyến nông, phương pháp xây dựng kế hoạch và chuyển giao kỹ thuật cho 
nông dân.   

- Về kỹ năng: Vận dụng được các kỹ năng , phương pháp khuyến nông để tuyên truyền vận động , khuyến khích, thuyết phục người 
dân tham gia vào các chương trình, dự án khuyến nông. Xây dựng kế hoạch và thực hiện được các bước chuyển giao ứng dụng kỹ thuật 
mới cho nông dân và viết được báo cáo khuyến nông . Vận dụng được các kỹ năng tiếp cận nông dân để học hỏi những kinh nghiệm của nông 
dân giỏi chuyển giao cho các nông dân khác cùng áp dụng. 

- Về thái độ: Khiêm tốn, nhiệt tình, hòa nhã và chân thành khi tiếp xúc với người dân. Luôn coi trọng hiệu quả trong công tác 
khuyến nông. 



6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt: 
Học phần có 3 chương, trong đó: Trình bày những kiến thức cơ bản về khuyến nông, vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng, những nguyên tắc 

cơ bản; những khó khăn, thuận lợi và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý khuyến nông; các kỹ năng và phương pháp khuyến 
nông. Giúp sinh viên lựa chọn được các kỹ năng, phương pháp khuyến nông phù hợp với từng chương trình khuyến nông cụ thể. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Hình thức dạy-học Nhiệm vụ sinh viên 

 Giới thiệu đề cương chi tiết 
học phần và các vấn đề có 
liên quan 

1 - Nắm vững chương trình học , 
mục tiêu , phương pháp , hình 
thức học và kiểm tra đánh giá. 

- Thuyết giảng Nghe giảng và ghi 
nhớ những nội dung 
cốt lõi 

I. Đại cương 
về khuyến 

nông 
(Tuần 1,2,3, 

4,5) 
 
 
 
 
 

 

I.1. Khái niệm khuyến nông 
I.2. Lược sử về sự phát 
triển của khuyến nông 
(Hướng dẫn học sinh tự học). 
I.2.1. Quá trình phát triển 
của khuyến nông 
I.2.2. Vài nét về khuyến nông ở 
một số nước trên thế giới 
I.2.3. Khuyến nông Việt Nam 

I.3. Vai trò của khuyến nông 
I.3.1. Cầu nối 
I.3.2. Chuyển đổi nền kinh tế 
của đất nước 

9 - Trình bày những kiến thức cơ 
bản về khuyến nông.  
- Sinh viên phải mô tả được: 
+ Thế nào là khuyến nông ; 
+ Vai trò, nhiệm vụ, tầm quan 
trọng của khuyến nông; 
+ Những nguyên tắc cơ bản của 
khuyến nông; 
+ Những khó khăn , thuận lợi và 
giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác khuyến nông. 
 
 
 

- Thuyết giảng . 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc trước tài liệu 
[1] và [2] chương 1 
- Nghe giảng 
- Tham gia thảo luận. 
- Chia sinh viên thành 
nhiều nhóm nhỏ (5-
10 sv/ nhóm), sinh 
viên thảo luận sự phát 
triển của khuyến nông, 
vai trò, nhiệm vụ, tầm 
quan trọng, những 
nguyên tắc cơ bản; 
những khó khăn, thuận 
lợi và giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác 
khuyến nông . (theo 

 



I.3.3. Huy động được lực 
lượng cán bộ từ Trung ương 
đến địa phương 
I.3.4. Góp phần xóa đói giảm nghèo 
I.3.5. Liên kết nông dân 

I.4. Chức năng, nhiệm vụ 
khuyến nông 
I.5. Những nguyên tắc cơ 
bản của khuyến nông 
I.5.1. Tự nguyện, dân chủ, 
cùng có lợi 
I.5.2. Không bao cấp nhưng 
có hỗ trợ 
I.5.3. Làm cầu nối và thông 
tin hai chiều 
I.5.4. Đảm bảo tính công 
bằng, công khai 
I.5.5. Phù hợp với đường lối, 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước 
I.5.6. Không hoạt động độc lập 
mà phải liên kết với các Sở, Ban, 
Ngành, Đoàn thể 

I.6. Những khó khăn , 
thuận lợi và giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hướng dẫn của giáo 
viên). Mỗi nhóm cử 
đại diện trình bày 
trước lớp. Giáo viên 
tổng kết, rút kinh 
nghiệm. 
-  Sinh viên liên hệ 
tìm hiểu qua thực tế 
các cơ quan khuyến 
nông ở địa phương, 
để hoàn thành nhiệm 
vụ tự học  và  viết bài 
thu hoạch theo yêu 
cầu GV. 
 

 



khuyến nông 
(Hướng dẫn học sinh tự học) 
I.6.1. Những khó khăn 
I.6.2. Những thuận lợi  
I.6.3. Những giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác 
khuyến nông 
 

 
 
 

II. Tổ chức và 
quản lý 

khuyến nông 
Việt Nam 

(Tuần 6,7,8) 
 
 
 
 
 

 

II.1. Những nguyên tắc cơ 
bản của tổ chức và quản lý 
khuyến nông 
II.1.1. Tạo ra những điều 
kiện cần thiết cho việc thực 
hiện các chương trình 
khuyến nông 
II.1.2. Theo cấu trúc hình tháp 
(Hướng dẫn học sinh tự học) 
II.1.3. Bảo đảm thông tin hai 
chiều ở mỗi cấp 
II.1.4. Tạo động lực làm việc 
II.1.5. Kiểm tra thường 
xuyên và định kỳ 

II.2. Hệ thống tổ chức 
khuyến nông ở Việt Nam 
II.2.1. Những quy định chung 

6 - Trình bày những kiến thức cơ 
bản về tổ chức và quản lý khuyến 
nông; 
- Sinh viên biết cách vận dụng vào 
công tác tổ chức khuyến nông ở cơ 
sở. 
 

- Thuyết giảng . 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc trước tài liệu 
[1] và [2] chương 2 
- Nghe giảng 
- Tham gia thảo luận. 
- Chia sinh viên thành 
nhiều nhóm nhỏ (5-
10 sv/ nhóm), sinh 
viên thảo luận và thực 
hiện các thao tác về 
công tác kiểm tra 
thường xuyên, định 
kỳ, thảo luận việc bảo 
đảm thông tin hai 
chiều, tổ chức khuyến 
nông và nhiệm vụ của 
khuyến nông các cấp. 
(theo hướng dẫn của 
giáo viên). Mỗi nhóm 
cử đại diện trình bày 

 



II.2.2. Hệ thống tổ chức 
khuyến nông 
II.2.2.1. Các cơ quan khuyến 
nông Nhà nước 
II.2.2.2. Khuyến nông ngoài hệ 
thống khuyến nông Nhà nước 
(Hướng dẫn học sinh tự học) 

II.3. Nhân sự và nhiệm vụ 
của khuyến nông các cấp 
II.4. Chính sách khuyến nông 

trước lớp. Giáo viên 
tổng kết, rút kinh 
nghiệm. 
-  Sinh viên liên hệ 
tìm hiểu qua thực tế 
các cơ quan khuyến 
nông ở địa phương, 
để hoàn thành nhiệm 
vụ tự học  và  viết bài 
thu hoạch theo yêu 
cầu GV. 
 

III. Kỹ năng 
và phương 

pháp khuyến 
nông 
(Tuần 

9,10,11,12, 
13,14,15) 

 

III.1. Những đặc điểm 
chung của nông nghiệp 
nông thôn Việt Nam 
III.2. Những đặc điểm tâm 
lý và phong tục tập quán 
của nông thôn 
III.2.1. Đặc điểm tâm lý 
nông thôn 
III.2.2. Phong tục tập quán với 
vấn đề sản xuất nông nghiệp và 
công tác khuyến nông 
III.3. Kỹ năng khuyến nông 
III.3.1. Kỹ năng nói 
III.3.2. Kỹ năng lắng nghe 
và tiếp thu ý kiến phản hồi từ 

14 - Trình bày những kiến thức cơ 
bản về cách thức thực hiện các kỹ 
năng khuyến nông. 
- Sinh viên biết cách vận dụng các 
kỹ năng cho phù hợp với từng 
trường hợp khuyến nông cụ thể. 
 

- Thuyết giảng . 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc trước tài liệu 
[1] và [2] chương 3 
- Nghe giảng 
- Tham gia thảo luận. 
- Chia sinh viên thành 
nhiều nhóm nhỏ (5-
10 sv/ nhóm), sinh 
viên thảo luận và thực 
hiện các kỹ năng nói, 
lắng nghe và đưa ra ý 
kiến phản hồi, đặt câu 
hỏi, trình bày trước 
đám đông, điều hành 
dẫn dắt, thảo luận 
nhóm, kỹ năng xử lý 
tình huống (theo 

 



nông dân 
III.3.3. Kỹ năng đặt câu hỏi 
III.3.4. Kỹ năng trình bày 
trước đám đông 
III.3.5. Kỹ năng điều hành 
dẫn dắt, thảo luận nhóm 
+ Ôn tập :  Mô tả và liệt kê 
được các nội dung cốt lõi 
chương 1-3 
 

hướng dẫn của giáo 
viên). Mỗi nhóm cử 
đại diện trình bày 
trước lớp. Giáo viên 
tổng kết, rút kinh 
nghiệm. 
- Viết bài thu hoạch 
theo yêu cầu GV. 
 
 

* Thi giữa học phần (tuần 9-10) 
 

50 phút Nội dung kiến thức chương 1,3 Tự luận Thi nghiêm túc 

III.4. Phương pháp khuyến nông 
III.4.1. Phương pháp tiếp 
xúc cá nhân 
III.4.1.1. Thăm viếng (tại 
nhà riêng) 
III.4.1.2. Tiếp dân (tại trụ sở) 
III.4.1.3. Thư tín, điện thoại, Email 
III.4.2. Phương pháp tiếp 
xúc tập thể 
III.4.2.1. Hội họp, thảo luận 
III.4.2.2. Hội thảo chuyên đề 
III.4.2.3. Hội thảo đầu bờ 

 - Trình bày những kiến thức cơ 
bản về cách thức thực hiện các 
phương pháp khuyến nông. 
- Sinh viên biết cách lựa chọn các 
phương pháp khuyến nông phù 
hợp với từng chương trình khuyến 
nông cụ thể. 
 

- Thuyết giảng . 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc trước tài liệu 
[1] và [2] chương 3 
- Nghe giảng 
- Tham gia thảo luận. 
- Chia sinh viên thành 
nhiều nhóm nhỏ (5-
10 sv/ nhóm), sinh 
viên thảo luận và thực 
hiện các phương pháp 
khuyến nông như: 
Tập huấn, tham quan, 
hội thảo chuyên đề, 
trình diễn và sử dụng 
các phương tiện 

 



III.4.2.4. Trình diễn 
III.4.2.5. Tham quan 
III.4.2.6. Mở lớp tập huấn 
III.4.2.7. Sử dụng các 
phương tiện thông tin đại 
chúng (Phát thanh , truyền 
hình, Internet, báo chí , sách 
mỏng, tờ rơi,… 
*  Ôn tập :  Mô tả và liệt kê 
được các nội dung cốt lõi 
chương 1-4 
 

thông tin đại chúng… 
(theo hướng dẫn của 
giáo viên). Mỗi nhóm 
cử đại diện trình bày 
trước lớp. Giáo viên 
tổng kết, rút kinh 
nghiệm. 
- Viết bài thu hoạch 
theo yêu cầu GV. 
 

* Thi kết thúc học phần 
 

60 phút Nội dung kiến thức chương 1 - 3 Tự luận Thi nghiêm túc 

 
7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  
[1]. Nguyễn Văn Long. Giáo trình Khuyến nông. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 2006 
[2]. Vũ Thị Ngọc Xuyến. Bài giảng Khuyến nông. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. 2004 
- Sách, tài liệu tham khảo:  
 [3]. Nguyễn Văn Hảo. Bài giảng Khuyến nông. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. 2010  
[4]. A.W. Van den Ban và H.S. Hawkins. Khuyến nông. Nhà xuất bản Nông nghiệp (Nguyễn Văn Linh dịch). 1998 
[5]. Nguyễn Văn Bảy. Bài giảng Tổ chức công tác khuyến nông. Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II. 2004 

 



[6]. Nguyễn Văn Bảy. Bài giảng Kỹ năng giao tiếp với nông dân. Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II. 2004 
[7]. Trần Văn Hà và Nguyễn Khánh Quắc. Khuyến nông học. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. 1997 
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 
- Điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số: 1), gồm:  
+ Trả lời các câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ vào đầu giờ lên lớp hoặc chia nhóm thảo luận theo yêu cầu của giảng viên;  
+ Chuyên cần: Điểm danh sự có mặt, đánh giá nhận thức, thái độ tham gia phát biểu thảo luận và mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học 

do giảng viên yêu cầu (thông qua viết bài thu hoạch; Đánh giá SV có đi tìm hiểu thực tế tại các cơ quan khuyến nông ở địa phương không? 
Những nội dung và nhận xét của SV ghi nhận được? SV phải ghi rõ tài liệu tham khảo, địa chỉ các cơ quan khuyến nông mà SV đến tìm hiểu). 

- Điểm thi giữa học phần (hệ số 2): Hình thức thi viết bài tự luận (thời lượng: 50 phút, thời điểm thực hiện: tuần thứ 9-10). 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần 
- Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận 
- Thời gian thi: 60 phút 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 
Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

 



10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 
- Nhiệm vụ của sinh viên: 
+ Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến, câu hỏi có liên quan đến học phần trước khi lên lớp. 
+ Sinh viên nên đọc thêm các tài liệu tham khảo khác có liên quan đến nội dung của từng chương, mục của học phần. 
+ Sinh viên phải tham dự đầy đủ các giờ giảng, các buổi làm bài tập, thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ tự học do giảng viên yêu cầu. 
+ Sinh viên vắng 1 buổi học (2 tiết) bị trừ 1 điểm chuyên cần, sinh viên vắng trên 20% số tiết (> 6 tiết) sẽ không có điểm ”Kiểm tra thường xuyên”. 
+ Sinh viên cần phải thực hiện đầy đủ những quy định trong Quy chế giảng dạy đại học theo học chế tín chỉ, những quy định trong 

đề cương chi tiết học phần; Sinh viên phải hoàn thành nhiệm vụ tự học do giảng viên yêu cầu; trong suốt thời gian học học phần sinh viên 
không tham gia thảo luận, không trả lời câu hỏi hoặc có 3 lần đến lớp muộn quá 15 phút hoặc vi phạm các quy định trên sinh viên sẽ không 
có điểm “Kiểm tra thường xuyên”. 

- Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
+ Trình bày được khái niệm khuyến nông, vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng, những nguyên tắc cơ bản; những khó khăn, thuận lợi và giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý khuyến nông; 
+ Vận dụng được các kỹ năng và phương pháp khuyến nông cho phù hợp với từng chương trình khuyến nông cụ thể./. 
 
 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT.TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
PHÓ TRƯỞNG KHOA 

              
 
 
 
                                                                        Nguyễn Vĩ Nhân     
 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 

 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Trình độ: CAO ĐẲNG
	- Sách, giáo trình chính:
	[1]. Nguyễn Văn Long. Giáo trình Khuyến nông. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 2006
	[2]. Vũ Thị Ngọc Xuyến. Bài giảng Khuyến nông. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. 2004
	- Sách, tài liệu tham khảo:
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