BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
1.1. Tên và mã số học phần: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THỦY SẢN, Mã
số: TS910
1.2. Trình độ: Tiến sĩ
1.3. Cấu trúc học phần: 2TC (LT: 2; BT: 0; TH:0), 30 tiết (LT: 30; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: không
1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá, Khoa Thủy sản.
1.6. Thông tin giảng viên:
- Nguyễn Thanh Long (Khoa Thủy sản)
- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sĩ.
- Địa chỉ liên hệ : ĐT : 0908494613, Email: ntlong@ctu.edu.vn
Cán bộ tham gia giảng dạy:
- Nguyễn văn Sánh (Viện nghiên cứu và phát triển ĐBSCL)
- Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, tiến sĩ.
- Địa chỉ liên hệ: Email: nvsanh@ctu.edu.vn
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này sẽ giảng dạy cho nghiên cứu sinh các nội dung về khái niệm dựa án, qui
trình thẩm định, các phương pháp thẩm định dựa án. Phương pháp phân tích tài chính, chi
phí lợi ích, chi phí cơ hội kinh tế lao động của dự án. Đồng thời môn học cũng trình bày
các rủi ro và cách phòng chống trong qui trình thẩm định dự án.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Môn học này giúp người học nắm được những khái niệm cơ bản về dự án phát triển, quy
trình thẩm định dự án, các phương pháp thẩm định dự án. Đây là những hiểu biết cần
thiết về dự án phát triển cho NCS ngành thủy sản sau khi ra trường.
3.1

Kiến thức:
3.1.1 Kết cấu và cách xây dựng một dự án (Xác định thị trường, các yếu tố đầu
vào, tổ chức nhân sự, tiền lương, phân tích tài chính, xây dựng kế hoạch ngân
lưu)
3.1.2 Các nội dung thẩm định dự án (các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án, và
thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư)

3.2

Kỹ năng:
3.2.1 Biết thiết lập một dự án đầu tư
3.2.2 Biết cách đánh giá và thẩm định một dự án đầu tư.

3.3 Thái độ:

3.3.1 Sau khi tham dự học phần này sinh viên viết một dự án đầu tư đem lại hiệu
quả cho tổ chức doanh nghiệp hay cho đất nước.
3.3.2 Học viên có thái độ đánh giá đúng dự án để lựa chọn dự án có hiệu quả và
loại trừ những dự án không khả thi gây thất thoát tài sản cho doanh nghiệp và
xã hội.
4. NỘI DUNG HỌC PHẦN
Nội dung
Chương 1: Tổng quan về thẩm định dự án
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của thẩm định dự án như các khái
niệm, phân loại dự án…
- Đầu tư và phân loại đầu tư
- Dự án đầu tư
- Tiêu chuẩn thành công của một dự án đầu tư
- Chu trình dự án đầu tư
- Thẩm định dự án đầu tư
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [1], [2]
Chương 2: Qui trình thẩm định dự án
Giới thiệu các qui trình thẩm định dự án theo các quan điểm Jenkins
và Haberger; Cơ quan hợp tác quốc tê Nhật Bản; và Tổ chức khoa
học quốc gia Mỹ.
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [1], [2]
Chương 3: Các phương pháp thẩm định dự án
Chương này trình bày các phương pháp thẩm định dự án; phạm vi và
nguyên tắc đánh giá dự án; và các bước đánh giá dự án.
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [1], [2]
Chương 4: Phân tích tài chính dự án
Chương này trình bày các tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu quả
tài chính của dự án, phương pháp thực hiện phân tích hòa vốn và
phân tích những biến động liên quan đến dự án.
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [2], [3]
Chương 5: Phân tích chi phí lợi ích
Chương này trình bày phương pháp định lượng các sản phẩm của dự
án bằng những đơn vị phi tiền. Cung cấp phương pháp tổng quát
thực hiện phân tích chi phí - lợi ích trong những tình huống sản
phẩm đầu ra của dự án định lượng bằng những đơn vị tính khác
nhau.
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [3], [4]
Chương 6: Phân tích chi phí cơ hội kinh tế của lao động
Chương này trình bày các khái niệm chi phí cơ hội kinh tế của lao
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động. Cách xác định chi phí chi phí cơ hội kinh tế của vốn đối với
hai nhóm lao động cơ bản là lao động phổ thông và lao động kỹ
năng.
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [3], [4]
Chương 7: Quản trị rủi ro của dự án
Chương này trình bày các số đo rủi ro căn bản và vận dụng kỹ thuật
phòng chống rủi ro trong qui trình thẩm định dự án.
- Tại sao phân tích tủi ro
- Các phương pháp sử dụng trong phân tích rủi ro
- Áp dụng phân tích rủi ro
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [4]
Chương 8: Bài tập thực hành thẩm định dự án
Phần này học viên sẽ làm bài tập nhóm về xây dựng quy trình thẩm
định một dựa án.
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [2], [3], [4]
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5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy lý thuyết (30 tiết) trên lớp.
5.2. Phương pháp đánh giá: Thi cuối kỳ: 100%.
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