
 

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Tiền Giang,  ngày    tháng   năm 2014 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 

1. Tên học phần: CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NUÔI THỦY SẢN                           Mã học phần: 77242 

2. Loại học phần: Lý thuyết  

3. Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  30 tiết   

4. Các học phần tiên quyết, học trƣớc trong chƣơng trình: Không 

5. Mục tiêu chung:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các phương pháp khảo sát địa điểm, địa hình để quy hoạch một trại thủy sản; 

+ Nêu được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động khi sử dụng các thiết bị dùng trong trại thủy sản; 

+ Mô tả được nguyên tắc hoạt động của các hệ thống cấp thoát nước, sục khí, bể đẻ, bể ấp… các thiết  bị và công trình  khác phục 

vụ trại nuôi và sản xuất giống thủy sản; 

+ Phân tích và đánh giá được các yêu cầu cơ bản trong quá trình quy hoạch trại thủy sản. 

- Về kỹ năng:  

+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị, dụng cụ dùng trong trại thủy sản; 

+ Thực hiện khảo sát, quy hoạch và thiết lập được một trại sản xuất thủy sản (nuôi hoặc sản xuất giống) với quy mô vừa và nhỏ. 

- Về thái độ:  

   + Ham học hỏi và tìm hiểu các ứng dụng của các nội dung học phần trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. 
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6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản sau: 

- Phương pháp khảo sát địa hình, thiết kế xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống công trình và thiết bị trong trại thủy sản; 

- Các bước cơ bản trong việc tiến hành quy hoạch một trại thủy sản; 

- Những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong quá trình vận hành trại thủy sản. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

 

Chƣơng Nội dung chi tiết Số tiết  Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I. Một số 

khái niệm 

cơ bản 

 

I.1 Một số khái niệm 

trong trắc địa và biểu diễn 

địa hình 

02 - Trình bày các khái niệm về bản đồ, 

cách đọc và sử dụng bản đồ trong đo đạc 

và quy hoạch; 

- Cách vẽ và đọc một bảng vẽ xây dựng. 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

- Thảo luận 

 

- Đọc nội dung một số 

khái niệm cơ bản trong 

tài liệu [1],[2]. 

- Xem ảnh 

- Nghe giảng và thảo 

luận tại lớp. 

 

I.2 Các vật liệu trong xây 

dựng công trình thủy sản 

Liệt kê và mô tả được tính chất của các 

loại vật liệu cơ bản thường dùng trong 

xây dựng công trình. 

II. Các hệ 

thống công 

trình nuôi 

thủy sản 

 

II.1 Hệ thống ao 08 

 

Tính toán, thiết kế xây dựng hệ thống 

các ao nuôi phù hợp với điều kiện địa 

hình và quy mô của trang trại. 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

- Thảo luận 

 

-  Đọc nội dung các hệ 

thống công trình nuôi 

thủy sản trong tài liệu  

[1], [3], [4], [5]. 

- Xem phim, ảnh 

- Nghe giảng và thảo 

II.2 Hệ thống kênh 

mương 

Tính toán, thiết kế xây dựng hệ thống 

các kênh mương, cống cấp thoát nước 

cho phù hợp. 
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II.3 Hệ thống công trình 

nuôi nước chảy 

- Xác định được vị trí và loại công trình 

nuôi phù hợp với điều kiện địa hình; 

- Tính toán, thiết kế xây dựng các hệ 

thống nuôi nước chảy: lồng, bè, đăng 

quầng… 

luận tại lớp. 

 

 

III. Hệ 

thống công 

trình phục 

vụ sản xuất 

giống 

 

III.1 Hệ thống ao nuôi vỗ 04 Tính toán, thiết kế xây dựng các hệ 

thống ao nuôi vỗ cho phù hợp với quy 

mô sản xuất của trại. 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

- Thảo luận 

- Đọc nội dung các hệ 

thống công trình phục 

vụ sản xuất giống thủy 

sản trong tài liệu  [1], 

[3], [4], [5]. 

- Xem phim, ảnh 

- Nghe giảng và thảo 

luận tại lớp. 

- Ôn tập các nội dung 

đã học chuẩn bị thi 

giữa học kỳ. 

III.2 Hệ thống bể đẻ - Mô tả nguyên tắc hoạt động và vận 

hành được các hệ thống bể đẻ (bể vòng, 

bể xi măng, ao đất…); 

- Tính toán, thiết kế xây dựng các hệ 

thống bể đẻ cho phù hợp với quy mô sản 

xuất của trại; 

- Lựa chọn loại hình bể đẻ phù hợp với 

đặc tính sinh sản của từng loài. 

III.3 Hệ thống ấp trứng và 

dưỡng cá bột 

Mô tả nguyên tắc hoạt động và vận hành 

được các hệ thống bể ấp trứng (bình 

Weis ấp trứng và dưỡng cá bột, lưới 

phễu…) 

Thi giữa kỳ Các nội dung đã học từ 

chương I đến chương III 

01 Kiểm tra kiến thức từ chương I đến 

chương III. 

Tổ chức thi tự 

luận (đề đóng). 

Làm bài thi nghiêm 

túc. 

IV. Các 

thiết bị 

IV.1 Hệ thống máy bơm 

nước, máy thổi khí 

04 - Liệt kê và mô tả được nguyên tắc hoạt 

động của các loại máy bơm và máy thổi 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

- Đọc nội dung các 

thiết bị phục vụ sản 
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phục vụ sản 

xuất 

khí đang được sử dụng trên thị trường; 

- Lắp đặt và vận hành được các loại máy 

trên.  

- Thảo luận 

 

xuất thủy sản trong tài 

liệu [1]. 

- Xem ảnh 

- Nghe giảng và thảo 

luận tại lớp. 

 

 

IV.2 Hệ thống lọc nước - Liệt kê và mô tả được nguyên tắc hoạt 

động của các kiểu hệ thống lọc nước 

trong thủy sản; 

- Lắp đặt và vận hành được các hệ thống 

lọc nước trên. 

IV.3 Thiết bị chế biến 

thức ăn 

Liệt kê và mô tả được nguyên tắc hoạt 

động của các loại máy chế biến thức ăn. 

V. Quy 

hoạch trại 

sản xuất 

thủy sản 

 

V.1 Các bước tiến hành 

trong quy hoạch trại thủy 

sản 

04 Liệt kê được các bước cơ bản trong quy 

hoạch một trại thủy sản. 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

- Thảo luận 

  

- Đọc nội dung quy 

hoạch trại sản xuất 

thủy sản trong tài liệu 

[1], [3], [4], [5]. 

- Xem ảnh 

- Nghe giảng và thảo 

luận tại lớp. 

 

V.2 Những yêu cầu cơ 

bản trong quy hoạch 

Phân tích và đánh giá được các yêu cầu 

cơ bản trong quá trình quy hoạch trại 

thủy sản. 

V.3 Thiết kế, bố trí hệ 

thống công trình 

- Thiết kế bố trí các hệ thống công trình 

trong sản xuất; 

- Lập kế hoạch dự toán, hoạch định kinh 

tế cho công trình. 

VI. An toàn 

lao động 

trong sản 

xuất 

VI.1 Yếu tố gây hại và 

biện pháp phòng hộ an 

toàn đối với người lao 

động 

02 Phát hiện, đánh giá và xử lý các yếu tố 

không thuận lợi đe dọa đến an toàn và 

sức khỏe người lao động. 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận 

-  Đọc nội dung An 

toàn lao động trong sản 

xuất thủy sản trong tài 

liệu [1] 
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VI.2 Một số hóa chất gây 

độc thường gặp trong 

thủy sản 

Liệt kê được một số hóa chất gây độc 

cho người lao động. 

- Tham gia thảo luận tại 

lớp. 

 

Báo cáo 

chuyên đề. 

Quy hoạch, thiết kế một 

mô hình sản xuất thủy sản 

cụ thể. 

05 Vận dụng kiến thức đã học vào việc quy 

hoạch, thiết kế một mô hình sản xuất 

thủy sản cụ thể. 

 Thảo luận. - Báo cáo chuyên đề 

- Tham gia thảo luận 

các vấn đề. 

 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  

[1] Nguyễn Văn Long và Nguyễn Thanh Toàn, Giáo trình Công trình và thiết bị thủy sản. Trường Đại học Cần Thơ, 2007. 

- Sách tài liệu tham khảo:  

[2] Lê Văn Cát, Đỗ Thị Hồng Nhung, Ngô Ngọc cát, Nước nuôi thủy sản - chất lượng và giải pháp cải thiện chất lượng, NXB 

khoa học và kỹ thuật, 2006. 

[3] Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương và Vũ Nam Sơn, Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản nước lợ, 

Trường Đại học Cần Thơ, 2010. 

[4] Dương Nhựt Long, Giáo trình kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, Đại học Cần Thơ, 2003. 

[5] Bùi Đức Tiến và Đinh Thanh Tịnh, Đo đạc công trình, Trường Đại học Nông nghiệp 1, 1999. 

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): báo cáo chuyên đề theo nhóm (2 -3 sinh viên/ nhóm). 

- Thi giữa học phần (hệ số 2): Thi lý thuyết, tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương 3.  

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

Thi tự luận, thời gian 60 phút. 

9. Điểm đánh giá: 
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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 không được vắng trong các buổi báo cáo chuyên đề. 
 

 TL. HIỆU TRƢỞNG               TRƢỞNG BỘ MÔN     NGƢỜI BIÊN SOẠN 

    P. TRƢỞNG KHOA 

  (đa ̃ký)       (đa ̃ký)      (đa ̃ký)  

  
 

Giảng viên 1: Bùi Văn Mƣớp 

 Giảng viên 2: Lê Quốc Phong 

              

Nguyêñ Vân Ngoc̣ Phƣơṇg     Võ Minh Quế Châu 
 

 

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

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


