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2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
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Học phần mô tả các nội dung chính của chuỗi giá trị sản phẩm và các phương pháp
mô hình hóa và đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm. Học phần chủ yếu tập trung vào
các nội dung ứng dụng cho hàng hóa thủy sản; và các cách thức ứng dụng trong
phân tích chính sách sản xuất hàng hóa/chính sách nông nghiệp ở các mức độ
ngành, vùng và quốc tế.
Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các công cụ áp dụng để xây dựng chuỗi giá
trị hoặc ngành hàng và áp dụng các kỹ thuật phân tích định tính, phân tích định
lượng cho các ngành hàng cụ thể
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong, người học có khả năng thông hiểu, thảo luận các chủ đề về
chuỗi giá trị ngành hàng. Người học có thể ứng dụng lý thuyết đã học cho một
số nghiên cứu ở qui mô ngành, khu vực, và quốc tế.
Về lý thuyết
- Hiểu được các khái niệm về chuỗi giá trị, ngành hàng và các phương pháp
phân tích, ứng dụng ở các quy mô khác nhau
- Hiểu và áp dụng được các công cụ xây dựng và phân tích định tính, định
lượng chuỗi giá trị ngành hàng.
- Hiểu được cơ sở xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị và các công cụ kết
nối thị trường.
Về thực hành:
- Có kỹ năng phân tích chuỗi giá trị sản phẩm dưới nhiều quan điểm, chuyên
môn khác nhau
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NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương

Chương 1.

Giới thiệu tổng quan

Tiết
(LT/BT/TH)
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Chương này tập trung giới thiệu những khái niệm cơ bản về phương
pháp luận trong tiếp cận chuỗi giá trị
1.1. Khái niệm về chuỗi giá trị
1.2. Chuỗi giá trị toàn cầu
1.3. Bộ công cụ phân tích chuỗi giá trị
1.4. Các mô hình chuỗi giá trị
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2].
Chương 2.

Thị trường và kết nối thị trường

5/0/0

Chương này sẽ cung cấp cho học viên các nội dung chính có liên
quan đến thị trường như khái niệm thị trường, cung và cầu thị
trường, phân khúc thị trường, thông tin thị trường và đặc điểm thị
trường thủy sản
2.1. Khái niệm thị trường và kết nối thị trường
2.1.1. Định nghĩa thị trường
2.1.2. Hoạt động thị trường
2.1.3. Tiếp cận thị trường
2.1.4. Phân loại thị trường
2.1.5. Phân khúc thị trường
2.2. Cung và cầu thị trường
2.2.1. Cầu thị trường
2.2.2. Cung thị trường
2.2.3. Cân bằng thị trường
2.3. Các đặc điểm chính của thị trường thủy sản
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3].
Chương 3.

Hệ thống chuỗi giá trị

Chương này tập trung các nội dung có liên quan đến hệ thống chuỗi
giá trị, các đặc điểm của hệ thống chuỗi giá trị, các phương pháp
phân tích định tính và định lượng về chuỗi giá trị.
3.1. Hệ thống chuỗi giá trị
3.2. Đặc điểm của hệ thống chuỗi giá trị
3.3. Phương pháp lựa chọn chuỗi giá trị để phân tích
3.4. Đo lường kết quả các hoạt động trong chuỗi giá trị
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2].
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Chương 4.

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm
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Chương này giảng dạy về các nội dung: vẽ bản đồ và mô tả chuỗi
giá trị sản phẩm, phân tích kinh tế chuỗi, phân tích hậu cần chuỗi,
phân tích rủi ro chuỗi cung ứng sản phẩm, phân tích chính sách
4.1. Vẽ bản đồ và mô tả chuỗi giá trị sản phẩm
4.2. Phân tích kinh tế chuỗi
4.3. Phân tích hậu cần chuỗi
4.4. Phân tích các chính sách có liên quan
4.5. Bài tập nhóm
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3].
Chương 5.

Phân tích môi trường kinh doanh và lợi thế cạnh
tranh
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Chương này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức phân tích môi
trường kinh doanh của chuỗi giá trị sản phẩm và lợi thế cạnh tranh
của sản phẩm trên thị trường. Đây là cơ sở để đề xuất các chiến
lược nâng cấp chuỗi giá trị
5.1. Giới thiệu
5.2. Các công cụ phân tích môi trường kinh doanh
5.2.1. Phân tích PEST
5.2.2. Phân tích chiến lược 4P
5.2.3. Phân tích SWOT
5.3. Phân tích lợi thế cạnh tranh
5.4. Bài tập nhóm
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [6].
Chương 6.

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị

Chương này giảng dạy các kiến thức về sự hỗ trợ của các tác nhân
trong chuỗi giá trị và dựa vào phân tích môi trường kinh doanh và
lợi thế cạnh tranh để tiến hành nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm
6.1. Tầm nhìn chiến lược
6.2. Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị
6.2.1 Cơ sở xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị
6.2.2 Các chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị
6.3 Hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị
6.3.1 Vai trò hỗ trợ nâng cấp chuỗi
6.3.2 Nội dung và nhiệm vụ hỗ trợ nâng cấp chuỗi
6.3.3 Công cụ hỗ trợ
6.4 Hỗ trợ thành lập các liên kết kinh doanh
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6.4.1 Liên kết ngang
6.4.2 Liên kết dọc
6.4.3 Lợi ích của liên kết ngang và liên kết dọc
6.5 Bài tập nhóm
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [7].
5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30
tiết), bài tập nhóm (15 tiết); trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và
thuyết trình theo nhóm trước lớp.
5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình nhóm: 20%, bài tập nhóm: 30% và thi
cuối kỳ: 50%.
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