
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. Tên học phần: Quy hoạch phát triển nông thôn (Rural planning and development) 

- Mã số học phần: NN255 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học; 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Tài Nguyên Đất Đai 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: NN508 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Hiểu và đánh giá được công tác quy hoạch phát triển nông thôn trong quản 

lý, khai thác tài nguyên đất đai trong quá trình xây dựng và phát triển NN. 
3.1.3b, c 

4.2 

Có khả năng sử dụng thành thạo và vận dụng tốt các kiến thức công cụ cũng 

như đề xuất cho công tác quy hoạch để xây dựng và phát triển vùng nông 

thôn. 

3.2.1c 

4.3 

Có khả năng vận dụng tốt kiến thức chuyên môn vào công tác quản lý nhà 

nước trong quy hoạch phát triển nông thôn. Tư duy tích cực và sáng tạo, tổng 

hợp và phân tích, tổng hợp, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nông 

thôn 

3.2.2a 

 

4.4 

Có thái độ làm việc nghiêm túc, có đạo đức và tính trung thực và có tinh thần 

khách quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển nông 

thôn. 

3.3a, b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

 Trình bày các kiến thức cơ bản về Quy hoạch và phát triển nông 

thôn; 

 Trình bày các kiến thức cơ sở về sự phân hóa và tình trạng nghèo 

đói ở nông thôn từ tiếp cận phương pháp phát triển NN; 

Trình bày các kiến thức liên quan đến xây dựng và quản lý dự án 

trong QHPTNN; 

4.1 3.1.3b, c 



 

CO2 
Trình bày các kiến thức cơ sở về sự phân hóa và tình trạng nghèo 

đói ở nông thôn từ đó tiếp cận phương pháp phát triển NN. 
4.1 3.1.3b, c 

CO3 
Trình bày các kiến thức liên quan đến xây dựng và quản lý dự án 

trong QHPTNN; 
4.1 3.1.3b, c 

 Kỹ năng   

CO4 

Có khả năng sử dụng thành thạo và vận dụng tốt các kiến thức công 

cụ cũng như đề xuất cho công tác quy hoạch để xây dựng và phát 

triển vùng nông thôn. 

4.2 3.2.1c 

CO5 
Có khả năng vận dụng tốt kiến thức chuyên môn vào công tác quản 

lý nhà nước trong quy hoạch phát triển nông thôn. 
4.3 3.2.2a 

CO6 
Có tư duy tích cực và sáng tạo, tổng hợp và phân tích, tổng hợp, 

đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn 
4.3 3.2.2a 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO7 

Có thái độ học tập và làm việc nghiêm túc, có đạo đức, trung thực 

và khách quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát 

triển nông thôn 

4.4 3.3a, b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về Quy hoạch và phát triển nông thôn (khái niệm về 

sự nghèo đói, thế nào là kém phát triển, …), nắm được kiến thức cơ sở về sự phân hóa trong nông 

thôn, nguyên nhân và tình trạng nghèo đói ở nông thôn từ đó sinh viên có thể hiểu được các 

phương pháp phát triển nông thôn. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp kiến thức các vấn đề liên 

quan đến xây dựng và quản lý dự án trong quy hoạch và phát triển nông thôn. Đây là kiến thức 

cơ bản giúp sinh viên sau khi ra trường có khả năng làm việc tại các phòng chức năng Quận, 

Huyện và Sở Tài Nguyên Môi Trường. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Khái niệm về nông thôn và sự phát triển nông thôn 5 CO1, CO2, 

CO7 1.1. Các khái niệm trong quy hoạch & phát triển nông thôn...  

1.2. Đánh giá mức độ phát triển  

1.3 Sự nghèo đói và kém phát triển  

Chương 2. Quy hoạch phát triển nông thôn 5 CO2, CO7 

2.1 Quan điểm và hiệu quả trong phát triển nông thôn  

2.2 Mục tiêu và nguồn lực trong phát triển nông thôn  

2.3 Các vấn đề trong quy hoạch phát triển nông thôn  

Chương 3 Nghiên cứu kinh tế xã hội trong nông thôn 5  CO1, 

CO3, CO7 

 
3.1 Thành phần hoạt động kinh tế trong nông thôn  

3.2 Tính cấp thiết của nghiên cứu KTXH nông thôn  

3.3 Phương pháp nghiên cứu và phát triển nông thôn  

Chương 4 Khảo sát điều tra trong nghiên cứu quy hoạch phát triển 

nông thôn 

5 CO1; CO2, 

CO3, CO7 

4.1 Phân bố mẫu và cỡ mẫu  

4.2 Phương pháp xây dựng bảng câu hỏi trong phiếu điều tra  



 

4.3 Phương pháp thu thập và kiểm tra số liệu  

4.4 Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (PRA)  

Chương 5 Xây dựng và quản lý dự án  QH PTNT 5 CO6, CO7 

5.1 Khái niệm về dự án  

5.2 Phương pháp hoạch định dự án  

Chương 6 Nông thôn mới (NTM) 5 CO1;CO2; 

CO3; CO6, 

CO7 
6.1 Vai trò và và mục tiêu trong xây dựng NTM  

6.2 Các tiêu chí trong xây dựng NTM  

6.3 Phương pháp quy hoạch và xây dựng NTM  

7.2. Thực hành: Không 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết giảng và thảo luận những vấn đề cơ bản trọng tâm của môn học. 

- Tra cứu tài liệu. 

- Thảo luận/thuyết trình nhóm những vấn đề có liên quan đến các chủ đề của môn 

học. 

- Viết bài thu hoạch. 

- Kiểm tra sự thông hiểu và vận dụng của sinh viên bằng việc đánh giá chất lượng; 

bài tập nhóm, kiểm tra kết thúc môn. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1; CO2; 

CO3. 

3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

20% CO4; CO5; 

CO6 

4 Điểm thực hành/ thí 

nghiệm/ thực tập 

- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực hành/.... 

- Tham gia 100% số giờ 

  

5 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... 

phút) 

20% CO5; CO6; 

CO7 

6 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... 

phút); 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập; 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết; 

50%  CO5; CO6; 

CO7 



 

- Bắt buộc dự thi 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học 

vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn / Lê Tấn Lợi (Chủ 

biên). - Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016.- 174 tr.: minh 

họa; 24 cm, 9786049195747.- 338.1/ L462 

MOL.082013; MOL.082014 

MOL.082015; ON.055411 

MON.055412; MT.005031 

MT.005032; MT.005033 

MT.005034; MT.005035 

[2] Phát triển nông thôn và chính sách đất đai ở Việt Nam / Sally 

P. Marsh, T. Gordon MacAulay; Phạm Văn Hùng (biên tập). - 

Australia: ACIAR, 2007.- 272p.: ill. (some col.); 24cm.- 

333.7609597/ M365 

WB.000862 

[3] [2] Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn / Lê Đình 

Thắng (Chủ biên). - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2000.- 147 tr., 

19 cm.- 307.1412/ Th116 

LUAT.005510 

LUAT.005587 

[4] Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến 

quá trình xây dựng nông thôn mới / Lê Thị Thanh Hương (chủ 

biên), Bùi Thị Vân Anh, Trần Anh Châu.- 307.72/ H561 

MOL.079679; MOL.079680; 

MON.052553 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-3 Chương 1: Khái niệm về quy hoạch 

và phát triển nông thôn 

1.1. Các khái niệm trong quy hoạch 

& phát triển nông thôn 

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá trong quy 

hoạch & phát triển nông thôn 

10 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Giáo trình QHPTNT 

+ Sally P. Marsh và ctv, 2007. 

Phát Triển nông thôn và chính 

sách đất đai ở Việt Nam. 

-Đọc và tìm hiểu các vấn đề 

có liên quan đến chương 1 

3-5 Chương 2: Quy hoạch phát triển 

nông thôn 

2.1 Quan điểm và hiệu quả trong 

phát triển nông thôn 

2.2 Mục tiêu và nguồn lực  trong 

phát triển nông thôn 

10  - Nghiên cứu trước: 

+ Giáo trình QHPTNT 

+ Sally P. Marsh và ctv, 2007. 

Phát triển nông thôn và chính 

sách đất đai ở Việt Nam. 

-Đọc và tìm hiểu các vấn đề 

có liênquan đến chương 2 



 

2.3 Các vấn đề trong quy hoạch phát 

triển nông thôn 

6-8 Chương 3: Nghiên cứu kinh tế xã 

hội trong nông thôn 

3.1 Thành phần hoạt động kinh tế 

trong nông thôn 

3.2 Tính cấp thiết của nghiên cứu 

KTXH nông thôn 

3.3 Phương pháp nghiên cứu và phát 

triển nông thôn. 

10 ... - Nghiên cứu trước: 

+ Giáo trình QHPTNT 

+ Sally P. Marsh và ctv, 2007. 

Phát Triển nông thôn và chính 

sách đất đai ở Việt Nam. 

-Đọc và tìm hiểu các vấn đề 

có liên quan đến chương 3 

8-10 Chương 4: Khảo sát điều tra trong 

nghiên cứu quy hoạch phát triển nông 

thôn 

4.1 Phân bố mẫu và cỡ mẫu 

4.2 Phương pháp xây dựng bảng câu 

hỏi trong phiếu điều tra 

4.3 Phương pháp thu thập và kiểm 

tra số liệu 

4.4 Phương pháp đánh giá nhanh 

nông thôn (PRA) 

10  - Nghiên cứu trước: 

+ Giáo trình QHPTNT 

+ Sally P. Marsh và ctv, 2007. 

Phát Triển nông thôn và chính 

sách đất đai ở Việt Nam. 

-Đọc và tìm hiểu các vấn đề 

có liên quan đến chương 4 

10-13 Chương 5: Xây dựng và quản lý dự 

án  QH PTNT 

5.1 Khái niệm về dự án 

5.2 Phương pháp hoạch định dự án 

10  - Nghiên cứu trước: 

+ Giáo trình QHPTNT 

+ Sally P. Marsh và ctv, 2007. 

Phát Triển nông thôn và chính 

sách đất đai ở Việt Nam. 

-Đọc và tìm hiểu các vấn đề 

có liên quan đến chương 5 

 13-15  Chương 6: Nông thôn mới (NTM) 

6.1 Vai trò và và mục tiêu trong xây 

dựng NTM 

6.2 Các tiêu chí trong xây dựng 

NTM 

6.3 Phương pháp quy hoạch và xây 

dựng NTM 

10  - Nghiên cứu trước: 

+ Giáo trình QHPTNT 

+ Sally P. Marsh và ctv, 2007. 

Phát Triển nông thôn và chính 

sách đất đai ở Việt Nam. 

-Đọc và tìm hiểu các vấn đề 

có liên quan đến chương 6 

 

 


