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2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học viên sẽ được trang bị được các kiến thức cơ bản về hiện trạng phát triển
thủy sản trên Thế giới và Việt Nam; các khái niệm trong quy hoạch; cách tiếp cận hệ
thống quản lý nghề cá, phát triển kinh tế xã hội nghề cá; nuôi trồng thuỷ sản và môi
trường; các công cụ ứng dụng trong quy hoạch phát triển thủy sản; và các nguyên lý
trong quản lý nghề cá.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1. Kiến thức
3.1.1. Hiểu biết tổng quan về hiện trạng phát triển thủy sản trên Thế giới và Việt
Nam.
3.1.2. Hiểu biết được các khái niệm cơ bản về quy hoạch, kinh tế xã hội nghề cá và
quản lý môi trường.
3.1.3. Phân biệt được các công cụ ứng dụng trong quy hoạch và phát triển nghề cá.
3.1.4. Áp dụng được lý thuyết về quy hoạch và quản lý phát triển nghề cá để triển
khai một cách có hiệu quả.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác quy hoạch và phát triển nghề
cá ở các địa phương.
3.2.2. Có kỹ năng về quy hoạch và phát triển nghề cá bền vững.
3.2.3. Có các kỹ năng tính toán các phương án quy hoạch và phát triển nghề cá phù
hợp mới điều kiện thực tế tại địa phương.
3.2.4. Có kỹ năng quản lý nghề cá và quản lý môi trường ở địa phương theo quan
điểm phát triển bền vững.
3.2.5. Có kỹ năng về đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các bản quy hoạch được
xây dựng phù hợp với xu hướng phát triển nghề cá của vùng Đồng bằng sông
Cửu Long và của cả nước.
3.2.6. Có kỹ năng thuyết trình các vấn đề về quy hoạch phát triển nghề cá.
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3.2.7. Có khả năng vận dụng và kết hợp những kiến thức đã học vào các môn học
khác trong chương trình đào tạo và các công việc thực tiễn sau khi tốt
nghiệp.
3.3. Thái độ
3.3.1. Có ý thức cao, nghiêm túc và nhận thức rõ vai trò quan trọng của quy hoạch
và phát triển nghề cá.
3.3.2. Có ý thức cao trong công việc lập các quy hoạch và phát triển nghề cá bền
vững.
3.3.3. Có tầm nhìn và đạo đức tốt trong công việc quy hoạch và quản lý nuôi trồng
thủy sản.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương
Chương 1: Tổng quan về tình hình thủy sản Thế giới và Việt Nam

1.1. Tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên Thế giới và Việt Nam
1.2. Tiềm năng, vai trò, trở ngại của nghề nuôi thủy sản
1.3. Tác động của nuôi trồng thủy sản đến KTXH và môi trường
1.4. Sự cần thiết của quy hoạch vùng nuôi thủy sản
1.5. Các tiêu chuẩn trong xuất khẩu thuỷ sản
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu
Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong quy hoạch
2.1. Cá khái niệm trong quy hoạch
2.2 Tiếi cận tài nguyên thiên nhiên
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu
Chương 3: Cách tiếp cận hệ thống quản lý, kinh tế xã hội và tài nguyên

Tiết
(LT/BT/TH)
6

[1] và [2]
6

[1], [4] và [5]
4

thiên nhiên
3.1. Mối tương tác giữa hệ thống KTXH-tự nhiên và quản lý
3.2. Mức độ sản xuất và giá trị kinh tế thủy sản

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu
Chương 4: Nuôi thủy sản và môi trường
4.1. Nuôi cá măng và cây cỏ thủy sinh
4.2. Nuôi tôm thẻ chân trắng trong hệ thống lọc tuần hoàn

[1] và [4]
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4.3. Nuôi cá da trơn có xử lý môi trường bằng các loài cá khác và cây cỏ thủy
sinh
4.4. Đánh giá tác động môi trường

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu
Chương 5: Các bước thực hiện và công cụ quy hoạch và quản lý thủy sản
5.1. Các bước thực hiện trong quy hoạch
5.2. Công cụ kinh tế xã hội

[4] và [5]
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5.3. Phân tích thể chế chính sách
5.4. Đánh giá tác động môi trường
5.5. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (RS)

5.6. Các nguyên lý trong quy hoạch và quản lý nghề cá
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu

[1], [2], [4] và
[5]
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PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.

5.1. Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy lý thuyết (30 tiết); trong
quá trình học thì học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình (theo nhóm) trước lớp
(10 tiết).
5.2. Phương pháp đánh giá
-

Bao cáo nhóm 20.%

-

Thi cuối kỳ: 80%
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