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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: Cao đẳng, Đại học 

1. Tên học phần: HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP      Mã học phần:  76612 

2. Loại học phần: Lý thuyết   

3. Số tín chỉ: 2:  

- Lý thuyết: 30 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: không 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  

+ Nêu được các khái niệm về hệ thống nông nghiệp; các đặc điểm của hệ thống nông nghiệp;  

+ Trình bày được các bước, các quan điểm mới trong tiếp cận và nghiên cứu nông nghiệp; các tiến trình nghiên cứu và 

phát triển hệ thống nông nghiệp; những yêu cầu kỹ thuật của việc xây dựng một hệ thống canh tác; các hệ thống canh tác 

chính ở Đồng bằng sông Cửu Long; 

+ Liệt kê được các phương pháp thường sử dụng trong nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp; 

+ Xác định được những thích nghi, trở ngại và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống canh tác. 



 

- Về kỹ năng: Xây dựng được các mô hình canh tác phù hợp sao cho có hiệu quả cao nhất trên cơ sở tận dụng các 

nguồn tài nguyên nông hộ, phù hợp vùng sinh thái, điều kiện kinh tế xã hội. Vận dụng kiến thức đã học có thể phân tích 

được đặc tính của một số hệ thống nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đề xuất giải pháp cải tiến.       

- Về thái độ: Sinh viên có tinh thần học tập cao, chủ động trong học tập và có khả năng tham gia thảo luận nhóm. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần bao gồm các nội dung: 

- Khái niệm về hệ thống nông nghiệp; 

- Yêu cầu của hệ thống canh tác; 

- Khảo sát đặc điểm vùng nghiên cứu; 

- Đánh giá các thích nghi và trở ngại; 

- Quy trình kỹ thuật của hệ thống canh tác; 

- Đưa ra sản xuất. 



 

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 

I. KHÁI 

NIỆM VỀ 

HỆ 

THỐNG 

NÔNGNG

HIỆP 

 

I.1.Vị trí hệ thống 

nông nghiệp 

I.2. Mục tiêu nghiên 

cứu của hệ thống 

nông nghiệp 

I.3. Các thuộc tính 

của hệ thống nông 

nghiệp 

I.4. Các bước 

nghiên cứu hệ thống 

nông nghiệp 

 

 

 

4 

- Nêu được khái niệm và các 

đặc điểm của hệ thống nông 

nghiệp; 

- Liệt kê được các hợp phần 

kỹ thuật của các hệ thống cây 

trồng, hệ thống chăn nuôi, hệ 

thống thủy sản, hệ thống kết 

hợp, hệ thống nông nghiệp 

trên nông hộ;  

- Trình bày được các bước 

nghiên cứu hệ thống nông 

nghiệp. 

- Thuyết 

giảng; 

- Nêu vấn 

đề; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1] chương 1;  

- Tham khảo tài liệu [2], [3], 

[4], [5], [6]. 

 



 

II. YÊU 

CẦU CỦA 

HỆ 

THỐNG 

CANH 

TÁC 

II.1. Tổng quan về 

điều kiện tự nhiên 

của đồng bằng Sông 

Cửu Long 

II.2. Một số hệ 

thống canh tác chính 

ở Đồng bằng sông 

Cửu Long 

II.3 Yêu cầu cải tiến 

của hệ thống canh 

tác 

6 

 

- Nêu được các điều kiện tự 

nhiên của Đồng bằng Sông 

Cửu Long; 

 - Trình bày được các hệ 

thống canh tác chính ở Đồng 

bằng sông Cửu Long; 

- Phân tích được các yêu cầu 

cải tiến của hệ thống canh 

tác. 

- Thuyết 

giảng; 

- Nêu vấn 

đề; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1] chương 2;  

- Tham khảo tài liệu [2], [3], 

[4], [5], [6]. 

 



 

III. KHẢO 

SÁT ĐẶC 

ĐIỂM 

VÙNG 

NGHIÊN 

CỨU 

III.1. Phương pháp 

khảo sát 

III.2. Nội dung khảo 

sát trong nghiên cứu 

hệ thống canh tác 

6 

 

 - Liệt kê và áp dụng được 

các phương pháp thường sử 

dụng trong nghiên cứu và 

phát triển hệ thống canh tác: 

phương pháp điều tra phỏng 

vấn, phương pháp xây dựng 

phiếu điều tra, phương pháp 

đánh giá nhanh nông thôn 

(RRA, PRA), phương pháp 

xây dựng các bản đồ diễn tả 

điểm nghiên cứu, bản đồ 

nông trại, phương pháp KIP, 

SWOT, phương pháp xếp 

lọai các trở ngại khó kkăn, 

phương pháp đánh giá phân 

tích mô hình và đưa ra quyết 

định của người nông dân; 

- Trình bày được các nội 

dung khảo sát trong nghiên 

cứu hệ thống canh tác. 

- Thuyết 

giảng; 

- Nêu vấn 

đề; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1] chương 3;  

- Tham khảo tài liệu [2], [3], 

[4], [5], [6]. 

 



 

IV.   

ĐÁNH 

GIÁ 

THÍCH 

NGHI, 

TRỞ NGẠI  

IV.1. Đánh giá thích 

nghi hệ thống canh 

tác 

IV.2. Chẩn đoán yêu 

cầu cải tiến hệ thống 

canh tác 

6 

 

- Nêu được các bước cần 

thiết trong đánh giá khó khăn 

và đề xuất giải pháp cải tiến 

hệ thống canh tác hiện có; 

- Xác định được các yêu cầu 

cải tiến hệ thống canh tác. 

- Thuyết 

giảng; 

- Nêu vấn 

đề; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1] chương 4;  

- Tham khảo tài liệu [2], [3], 

[4], [5], [6]. 

 

V. QUY 

TRÌNH KỸ 

THUẬT 

CỦA HỆ 

THỐNG 

CANH 

TÁC 

 

V.1. Những yêu cầu 

của giải pháp kỹ 

thuật  

V.2. Thử nghiệm 

quy trình kỹ thuật 

trên ruộng nông dân  

V.3. Đánh giá quy 

trình kỹ thuật 

4 

 

- Trình bày được những yêu 

cầu của giải pháp kỹ thuật và 

các bước cơ bản để tìm ra 

giải pháp kỹ thuật hợp lý; 

 - Áp dụng được việc thử 

nghiệm quy trình kỹ thuật 

trên ruộng nông dân; 

-  Đánh giá được sự phù hợp 

và tính khả thi của quy trình 

kỹ thuật dựa trên các yếu tố 

tự nhiên kinh tế, xã hội, năng 

xuất và các chỉ tiêu nông học. 

- Thuyết 

giảng; 

- Nêu vấn 

đề; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1] chương 5;  

- Tham khảo tài liệu [2], [3], 

[4], [5], [6]. 

 



 

VI. ĐƯA 

RA SẢN 

XUẤT 

 

VI.1. Xây dựng các 

điểm thí nghiệm 

VI.2. Lập điểm trình 

diễn  
4 

 

Áp dụng được cách xây dựng 

các điểm thí nghiệm và lập 

điểm trình diễn. 

- Thuyết 

giảng; 

- Nêu vấn 

đề; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1] chương 6;  

- Tham khảo tài liệu [2], [3], 

[4], [5], [6]. 

 

7. Tài liệu học tập: 

+ Sách, giáo trình chính:  

[1]. Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Thị Xuân Thu. Giáo Trình hệ thống canh tác. Trường Đại học Cần Thơ, 2005. 

+ Sách, tài liệu tham khảo: 

[2]. Phạm Văn Hiền. Giáo trình hệ thống canh tác. Đại học Nông Lâm Tp. HCM, 2005. 

[3]. Trần Văn Lợt. Môn học hệ thống canh tác. Đại học Nông LâmTp. HCM, 2006. 

[4]. Wallingford. A history of farming systems research. CABI Publ, 2000. 

+ Các Website: 

[5]. www.fao.org/farmingsystems 

[6]. www.agric.nsw.gov.au/reader/farming-systems-planning 

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):  

+ Hình thức: tự luận; 

http://www.fao.org/farmingsystems


 

+ Thời gian: 15 phút; 

+ Thời điểm: sau khi học xong chương 2 và chương 4. 

- Nhận thức, thái độ tham gia  thảo luận (hệ số 1):  Đánh giá sự tích cực thảo luận của sinh viên. 

- Chuyên cần (hệ số 1): Sinh viên phải tham gia đầy đủ 30 tiết, vắng 1 tiết lên lớp bị trừ 1 điểm. 

- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): 

+ Hình thức: tự luận; 

+ Thời gian: 30 phút; 

+ Thời điểm: sau khi học xong chương 3.  

- Viết tiểu luận (Hệ số 2): Sinh viên thực hiện viết một tiểu luận theo nhóm. 

8.2. Thi kết thúc học phần: trọng số 60% điểm học phần.  

- Hình thức thi: tự luận,  

- Thời gian: 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:  

 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 

   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG         

  TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

                                Giảng viên 

  

 

 

 

 

   TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng 

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

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


