
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  27   tháng  7  năm 2015 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Đại học 

 
1. Tên học phần: QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ       Mã học phần: 77182 

2. Loại học phần: Lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 02, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập: 

 Lý thuyết: 25 tiết; thực hành 1: 5 tiết. 

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

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức:  

 + Nêu được vai trò của ngành nuôi trồng thủy sản trong nền kinh tế;   

 + Trình bày được những yêu cầu cấp bách đang đặt ra cho nghề nuôi thủy sản hiện nay; 

 + Phân tích được những khó khăn, thách thức của ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay 

 + Xác định được vai trò quan trọng của quy hoạch nuôi trồng thủy sản đối với phát triển bền vững cho nghề nuôi; 

 + Đánh giá được các phương pháp xây dựng, phương pháp thực hiện và nội dung của một quy hoạch trong nuôi trồng thủy sản. 

- Về kỹ năng:  

 + Phân tích được một dự án quy hoạch trong nuôi trồng thủy sản; 
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 + Xây dựng được một đề cương cho một dự án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

- Về thái độ:  

 + Nhận thức được tầm quan trọng của quy hoạch và sự phát triển bền vững trong nuôi trồng thủy sản; 

 + Có định hướng tích cực về những công việc mà sinh viên sẽ làm sau khi tốt nghiệp. 

6. Nội dung học phần: 

   6.1. Mô tả vắn tắt: 

 Học phần đề cập đến những nội dung sau: 

 - Vai trò của ngành nuôi trồng thủy sản trong nền kinh tế quốc dân và vai trò của quy hoạch đối với sự phát triển bền vững của 

ngành nuôi trồng thủy sản; 

 - Thách thức và xu thế phát triển hiện nay trong nuôi trồng thủy sản; 

 - Các nguyên tắc trong xây dựng một dự án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản; 

 - Công cụ và phương pháp sử dụng trong quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản; 

 - Trình tự của quá trình xây dựng và thực hiện một dự án quy hoạch trong nuôi trồng thủy sản; 

 - Các nội dung của một dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản; 

 - Liên hệ thực tiễn, phân tích một số dự án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại một số địa phương của Việt Nam. 

   6.2. Nội dung chi tiết của học phần: 
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Chương Nội dung chi tiết 
Số tiết 

(giờ) 
Mục tiêu cụ thể 

Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ 

 sinh viên 

I. Tổng quan 
về quy hoạch 
trong nuôi 
trồng thủy sản 

I.1 Vai trò của nuôi trồng 

thủy sản trong nền kinh tế  

5 

- Trình bày được những vai trò của 

ngành nuôi trồng thủy sản trong sự phát 

triển chung của nền kinh tế; 

- Đánh giá được những ưu điểm nổi bậc 

của ngành nuôi trồng thủy sản trong 

nền kinh tế nông nghiệp. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

 

- Đọc tài liệu 
[3], [4] về “Vai 
trò của nuôi 
trồng thủy sản, 
những thách 
thức và xu thế 
của nuôi trồng 
thủy sản, các 
khái niệm về 
quy hoạch trong 
nuôi trồng thủy 
sản”; 

- Nghe giảng, 
xem phim ảnh, 
và ghi chép; 

- Tham gia thảo 
luận. 

I.2 Thách thức và những xu 

thế mới hiện nay trong nuôi 

trồng thủy sản 

I.2.1 Phát triển bền vững 

trong nuôi trồng thủy sản 

I.2.2 Thách thức và xu thế 

mới trong nghề nuôi thủy 

sản 

- Nêu được sự phát triển bền vững 

trong nuôi trồng thủy sản; 

- Trình bày được những thách thức hiện 

nay trong nuôi trồng thủy sản như ô 

nhiễm môi trường, mất cân bằng xã hội 

trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, 

phát triển thiếu bền vững; 

- Đánh giá được những xu thế mới hiện 

nay trong nuôi trồng thủy sản như sản 

xuất phải có quy hoạch, sản xuất phải 

sạch-an toàn, sản xuất đi đôi với bảo vệ 

môi trường và công bằng xã hội.  
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I.3 Khái niệm quy hoạch và 

quy hoạch trong nuôi trồng 

thủy sản 

I.3.1 Khái niệm quy hoạch 

và quy hoạch trong nuôi 

trồng thủy sản 

I.3.2 Vai trò của quy hoạch 

trong nuôi trồng thủy sản 

- Nêu được khái niệm về quy hoạch và 

quy hoạch trong nuôi trồng thủy sản; 

- Liệt kê được tên một số dự án quy 

hoạch trong nuôi trồng thủy sản hiện 

nay ở Việt Nam; 

- Trình bày được sự cần thiết để lập quy 

hoạch phát triển cho nuôi trồng thủy 

sản. 

II. Các nguyên 

tắc trong quy 

hoạch phát 

triển nuôi 

trồng thủy sản 

II. 1 Nguyên tắc trong xây 

dựng dự án quy hoạch nuôi 

trồng thủy sản 

5 

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản 

khi xây dựng một dự án quy hoạch phát 

triển nuôi trồng thủy sản như: nguyên 

tắc Rio, nguyên tắc kết hợp, nguyên tắc 

tham gia cộng đồng, nguyên tắc đánh 

giá chi phí và lợi ích, nguyên tắc đánh 

giá tác động môi trường. 
- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
[2], [3], về “Các 
nguyên tắc áp 
dụng trong xây 
dựng và quản lý 
một dự án quy 
hoạch trong nuôi 
trồng thủy sản”; 

 - Nghe giảng, 
xem phim ảnh, 
và ghi chép; 

- Tham gia thảo 
luận. 

II.2  Nguyên tắc trong quản 

lý thực hiện dự án quy hoạch 

nuôi trồng thủy sản 

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản 

trong quản lý thực hiện một dự án quy 

hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản 

như: nguyên tắc khuyến khích tự 

nguyện, nguyên tắc áp đặt, nguyên tắc 

điều chỉnh thực hiện quy hoạch. 
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III. Nội dung 

của một dự án 

quy hoạch nuôi 

trồng thủy sản 

III. 1 Những nội dung của  1 

dự án hoạch phát triển nuôi 

trồng thủy sản  

5 

Trình bày được những nội dung cơ bản 

của một bản quy hoạch trong nuôi trồng 

thủy sản như: sự cần thiết của quy 

hoạch, căn cứ pháp lý, mục tiêu, phạm 

vi và nhiệm vụ của quy hoạch. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
[1], [2], [3] về 
“Nội dung của 
một bản quy 
hoạch trong nuôi 
thủy sản, quy 
trình tổ chức 
thực hiện một 
quy hoạch nuôi 
trồng thủy sản”; 

- Nghe giảng, 
xem hình ảnh, 
và ghi chép; 

- Tham gia thảo 
luận. 

III. 2 Tổ chức thực hiện một 

dự án quy hoạch nuôi trồng 

thủy sản 

III.2.1 Kinh phí xây dựng và 

thực hiện một quy hoạch 

III.2.2 Quy trình tổ chức 

thực hiện một dự án quy 

hoạch 

III.2.3 Phương pháp thực 

hiện dự án quy hoạch 

- Nêu được hạng mục kinh phí để xây 

dựng và thực hiện một dự án quy hoạch 

trong nuôi trồng thủy sản; 

- Trình bày được quy trình tổ chức thực 

hiện của một dự án quy hoạch; 

- Đánh giá được những ưu điểm và hạn 

chế của các phương pháp thực hiện quy 

hoạch. 

IV. Công cụ và 

phương pháp 

dùng trong quy 

hoạch nuôi 

trồng thủy sản 

IV. 1  Công cụ và phương 

pháp trong xây dựng dự án 

quy hoạch nuôi trồng thủy 

sản 
5 

Trình bày được về một số công cụ và 

phương pháp dùng trong xây dựng quy 

hoạch như: chính sách, kinh tế, kỹ 

thuật, EIA, GIS, sự tham gia cộng 

đồng, phân công quản lý, phương pháp 

chuyên gia, phân vùng giám sát. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
[1], [3] về “Các 
phương pháp và 
công cụ áp dụng 
trong quy hoạch 
nuôi trồng thủy 
sản”; 
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IV. 2  Công cụ và phương 

pháp trong quản lý việc thực 

hiện dựa án quy hoạch nuôi 

trồng thủy sản 

Trình bày được chi tiết về một số công 

cụ và phương dùng trong quản lý quá 

trình quy hoạch như: đánh giá rủi ro, 

phương pháp PRA, phương pháp RRA, 

phân công quản lý, phương pháp 

chuyên gia. 

- Nghe giảng, 
xem phim ảnh, 
và ghi chép; 

- Tham gia thảo 
luận. 

V. Phân tích 

một số dự án 

quy hoạch 

trong nuôi 

trồng thủy sản 

Sinh viên tự tìm một số dự 

án quy hoạch trong nuôi 

trồng thủy sản tại một địa 

phương/vùng cụ thể để phân 

tích, đánh giá 

5 

- Nêu được các nội dung trong một dự 

án quy hoạch cụ thể; 

- Trình bày được những ưu điểm và hạn 

chế trong bản quy hoạch; 

- Đánh giá được mục tiêu, nội dung, 

công cụ và phương pháp thực hiện quy 

hoạch; 

- Đề xuất được các biện pháp cải thiện 

những hạn chế cho bản quy hoạch. 

- Thảo luận. 

Sinh viên chia 

nhóm tìm tài 

liệu, tổng hợp 

tài liệu và báo 

cáo chuyên đề. 

VI. Xây dựng 

đề cương một 

dự án quy 

hoạch phát 

triển nuôi 

trồng thủy sản 

Xây dựng đề cương chi tiết 

cho một dự án quy hoạch 

phát triển nuôi trồng thủy 

sản cấp huyện, thành phố 

thuộc tỉnh 

5 

Xây dựng được bản đề cương cho một 

dự án quy hoạch trong nuôi trồng thủy 

sản cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.  

- Thuyết giảng; 

- Thảo luận 

Sinh viên chia 

nhóm tìm tài 

liệu, xây dựng 

một bản đề 

cương. 
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7. Tài liệu học tập: 

+ Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bộ thủy sản, Hướng dẫn quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ bền vững cấp tỉnh, 2007. 

[2]. Hà Văn Khối, Quy hoạch và quản lý nguồn nước, NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 2005. 

[3]. Nguyễn Văn Trai, Bài giảng Hoạch định và phát triển nuôi trồng thủy sản, Khoa thủy sản - Đại học Nông Lâm TP HCM, 2014. 

[4]. Vũ Trung Tạng và Nguyễn Đình Mão, Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam, 

NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 2006. 

+ Tài liệu tham khảo: 

[5]. GESAMP, Planning and Management for Sustainable Coastal Aquaculture Development, 2001. 

[6]. Nash C.E, Aquacullture sector planning and management, Fishing News Books, 1995. 

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: 01):  
   + Hình thức: tự luận .   
   + Thời lượng: 15 phút. 
   + Thời điểm: trong bất kỳ buổi học nào.  
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số: 02) 
   + Hình thức: tự luận .   
   + Thời lượng: 50 phút. 
   + Thời điểm: sau khi kết thúc chương III. 
- Thực hành 1 (hệ số 02): 
   + Hình thức: báo cáo chuyên đề. 
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+ Nội dung: các nhóm bắt thăm chọn chủ đề. 

+ Tiêu chí đánh giá: điểm bài báo cáo + điểm báo cáo + điểm trả lời câu hỏi. 

+ Thời điểm: sau khi kết thúc chương IV. 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần. 

+ Hình thức: tự luận. 

+ Nội dung: từ chương I đến chương V. 

+ Thời lượng: 60 phút. 

+ Thời điểm: Theo lịch thi của trường. 
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: 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 

- Sinh viên chia nhóm làm báo cáo chuyên đề, mỗi nhóm 5-6 sinh viên; 

- Sinh viên không được vắng trong các buổi thảo luận (thực hành 1). 
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        TL. HIỆU TRƯỞNG 
                 P. TRƯỞNG KHOA 
                              (Đã ký)      

 
 
 
 
 

Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
                             (Đã ký)      

 
 
 
 
 

Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

(Đã ký)      
 

 
 
 
                Giảng viên: Nguyễn Công Tráng 

   
    
 
 
 

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

 Trang 9/8 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
	Trình độ: Đại học
	- Sinh viên chia nhóm làm báo cáo chuyên đề, mỗi nhóm 5-6 sinh viên;
	- Sinh viên không được vắng trong các buổi thảo luận (thực hành 1).

