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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG  
Trình độ: Cao đẳng, Đại học 

 
1. Tên môn học: KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP                                      Mã học phần: 76012 
2. Loại môn học: Lý thuyết - thực hành 
3. Số tín chỉ: 2 
- Lý thuyết: 20 tiết 
- Thảo luận: 10 tiết 
4. Các môn học tiên quyết, học trước trong chương trình: không  
5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức:  
+ Trình bày được những khái niệm chung về khí quyển, khí hậu, các yếu tố khí hậu, thủy văn; 
+ Mô tả và phân tích được các yếu tố về thời tiết, khí hậu và thủy văn và tác động của chúng đến sản xuất nông nghiệp. 
- Về kỹ năng: có khả năng quan sát, phân tích và dự đoán được các yếu tố cơ bản về thời tiết và khí hậu nhằm ứng dụng trong công 
tác dự báo, tổ chức sản xuất. 
- Về thái độ: tích cực học tập, nhận thức được ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng thủy văn lên sản xuất nông nghiệp. 
6. Nội dung môn học 
6.1. Mô tả vắn tắt: nội dung học phần gồm: 
- Khí quyển và khí hậu 
- Các yếu tố khí hậu 
- Thủy triều và sự xâm nhập mặn 

  - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long 
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6.2. Nội dung chi tiết của môn học 
 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I. KHÍ 
QUYỂN VÀ 
KHÍ HẬU 

I.1. Khái niệm cơ bản về khí 
tượng và khí tượng nông 
nghiệp 
I.2. Nhiệm vụ và đối tượng 
nghiên cứu của môn khí tượng 
nông nghiệp 
I.3. Đặc trưng của khí tượng 
nông nghiệp và công tác dự 
tính, dự báo 
I.4. Các vùng khí hậu chính và 
thời tiết của nó ở Việt Nam 
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- Trình bày được các khái niệm về khí 
tượng; 
- Liệt kê được đặc trưng của khí tượng 
nông nghiệp; 
- Nêu được công tác dự tính dự báo khí 
tượng nông nghiệp; 
- Phân tích được mối liên quan giữa khí 
tượng và hệ sinh thái nông nghiệp. 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 
 

Đọc tài liệu [1]: 
chương 1; tài liệu 
[4]: chương 1; tài 
liệu [5]: chương 1. 
- Chuẩn bị nội 
dung thảo luận.  

II. CÁC YẾU 
TỐ KHÍ HẬU 
 

II.1. Mưa  
II.1.1. Sự giáng thủy và mưa  
II.1.2. Sự hình thành mưa 
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- Trình bày được mưa và quá trình hình 
thành mưa; 
- Phân tích các ảnh hưởng của mưa đến 
quá trình sản xuất nông nghiệp. 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1]: 
chương 2; tài liệu 
[4]: chương 2. 
- Chuẩn bị nội 
dung thảo luận 

II.2. Ấm độ không khí 
II.2.1. Các đặc trưng của ẩm độ 
không khí 

II.2.2. Sự thay đổi độ ẩm không 
khí theo thời gian   

- Trình bày được các đặc trưng của ẩm độ 
không khí; 
- Phân tích các ảnh hưởng của ẩm độ 
không khí đến sản xuất nông nghiệp. 

II.3. Bốc hơi   Trình bày được định nghĩa và các nhân tố 
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II.3.1. Ðịnh nghĩa 
II.3.2. Chế độ bốc hơi và nhân 
tố ảnh hưởng đến bốc hơi 

ảnh hưởng đến bốc hơi. 

II.4. Gió 
II.4.1. Sự hình thành gió 
II.4.2. Các đặc trưng của gió 
II.4.3. Các loại gió 
II.4.4. Dông 
II.4.5. Bão tố 

 

- Nêu được khái niệm về gió, dông, bão và 
sự hình thành gió, bão; 
- Liệt kê được các loại gió; 
- Phân biệt được gió, dông và bão tố. 

 Thảo luận về ảnh hưởng của các 
yếu tố khí hậu đến sản xuất nông 
nghiệp 

Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố 
khí hậu đến sản xuất nông nghiệp. 

III. THỦY 
TRIỀU VÀ SỰ 
XÂM NHẬP 
MẶN 
 
 

III.1. Khái niệm về vùng cửa 
sông  
III.1.1. Vùng ven biển ngoài cửa 
sông 
III.1.2. Vùng cửa sông 

III.1.3. Vùng trên cửa sông 10 
 

- Liệt kê và trình bày được các khái niệm 
về vùng cửa sông.  

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 
 

Đọc tài liệu [1]: 
chương 3; tài liệu 
[6]; tài liệu [4]: 
chương 2. 
- Chuẩn bị nội 
dung thảo luận. 

III.2. Thuỷ triều 
III.2.1. Ðịnh nghĩa thuỷ triều 
III.2.2. Phân loại thuỷ triều 
III.2.3. Nguyên nhân gây ra 
thuỷ triều  

- Trình bày được định nghĩa về thủy triều; 
- Liệt kê được các các loại thủy triều; 
- Giải thích được nguyên nhân gây ra thủy 
triều. 
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III.3. Ðặc tính thủy văn vùng 
cửa sông có thủy triều 
III.3.1. Hiện tượng thuỷ triều ở 
cửa sông  
III 3.2. Sự xâm nhập mặn vào 
cửa sông  
III.3.3. Hiện tuợng xâm nhập 
mặn 
III.3.4. Môi truờng nước vùng 
cửa sông 

- Liệt kê được các hiện tượng do thủy triều 
gây ra 
- Trình bày được các đặc tính thủy văn 
vùng cửa sông có thủy triều 
- Phân tích các ảnh hưởng của thủy triều 
đến xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản 
xuất nông nghiệp 
 
 

 III.4. Chế độ thủy văn ở Đồng 
Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 
III..4.1. Ðặc điểm khí hậu vùng 
ÐBSCL  
III.4.2. Ðặc điểm chế độ thủy 
văn vùng ÐBSCL 
III.4.3. Thủy triều và sự truyền 
triều vào sông Cửu Long  

- Trình bày được các đặc điểm của khí 
hậu, thủy văn vùng ĐBSCL; 
- Xác định được chu kỳ thủy văn của 
ĐBSCL. 
 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 

Đọc tài liệu [1]: 
chương 4; tài liệu 
[2], [3], [4],[5]: 
chương 4. 
- Chuẩn bị nội 
dung thảo luận. 

Thảo luận về ảnh hưởng của các 
yếu tố thủy văn đến sản xuất 
nông nghiệp 

Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố 
thủy văn đến sản xuất nông nghiệp ở 
ĐBSCL 

4 
 



IV.ẢNH 
HƯỞNG 
CỦA BIẾN 
ĐỔI KHÍ 
HẬU ĐẾN 
SẢN XUẤT 
NÔNG 
NGHIỆP Ở 
ĐBSCL 

IV.1. Những biểu hiện của Biến 
đổi khí hậu 
IV.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu đến sản xuất nông nghiệp 
IV.3. Xu hướng canh tác trong 
điều kiện biến đổi khí hậu 
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- Trình bày được những nguyên nhân gây 
ra biến đổi khí hậu; 
- Liệt kê các phương pháp làm giảm sự 
biến đổi khí hậu. 
 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 
 

Đọc tài liệu [1]: 
chương 5; tài liệu 
[4]: chương 5; tài 
liệu [5]: chương 5; 
- Chuẩn bị nội 
dung thảo luận.  

 Thảo luận về ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu đối với sản xuất nông 
nghiệp 

Phân tích được các ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và 
biện pháp khắc phục 

Thảo luận. Viết bài và báo 
cáo. 

  
7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính 

[1]. Võ Thái Dân. Khí tượng nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, 2009. 
- Sách, giáo trình tham khảo 

[2]. Đặng Thị Hồng Thủy. Khí tượng nông nghiệp. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003.  
[3]. Lê Anh Tuấn. Bài giảng Khí tượng thủy văn. Đại học Cần Thơ, 1998.  
[4]. Nguyễn Đức Ngữ. Bão và phòng chống bão. NXB Khoa học kỹ thuật, 2002.  
[5]. Phan Văn Tân. Các phương pháp thống kê trong khí hậu. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003.  
[6]. Trần Đức Hạnh. Giáo trình khí tượng nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp, 2010.  

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40 % điểm học phần 
+ Kiểm tra thường xuyên (hệ số: 1): 2 lần; hình thức: tự luận; thời gian: 15 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương I, chương IV.  
+ Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số: 1):  Đánh giá sự tích cực thảo luận của sinh viên. 
+ Kiểm tra giữa học phần (hệ số: 2):  hình thức tự luận, thời gian 50 phút, sau khi kết thúc chương III.  
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần. 
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Hình thức: tự luận, 60 phút. 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm môn học là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc môn học nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học 
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 môn học và các yêu cầu khác của giảng viên: Không 

 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

        KT. TRƯỞNG KHOA                               
         P. TRƯỞNG KHOA        TRƯỞNG BỘ MÔN               NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 
 
                 (Đã ký)                                                                         (Đã ký)                                                                 (Đã ký)        
     
           
      Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                       Đoàn Thị  Ngọc Thanh                     Giảng viên: Trần Lê Vinh 

              

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