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: Quản trị và điều hành các tổ chức kinh tế hợp (Operation and
management on cooperative economy organization)
- Mã số học phần : HG256
- Số tín chỉ

: 2 TC (25 tiết lý thuyết, 10 tiết thực tế)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Bộ môn Kinh tế - Xã hội nông thôn

- Khoa/Viện

: Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

3. Học phần tiên quyết:
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần quản ltrị và điều hành các tổ chức kinh tế hợp tác gồm có 3 chương.
Chương 1: Tổng quan về kinh tế hợp tác. Chương 2: Những quy định chung về HTX.
Chương 3: Quản trị và điều hành HTX. Trong học phần này, sinh viên sẽ đi tham quan
thực tế một HTX hay một tổ hợp tác sản xuất.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1 Kiến thức: Sinh viên nắm rỏ các loại hình kinh tế hợp tác hiện nay và mô hình
HTX; Sinh viên hiểu rỏ những quy định và bản chất của mô hình HTX, đặc biệt là
HTX nông nghiệp; Sinh viên nắm vững các nguyên tác quản trị điều hành mô hình
HTX
5.2 Kỹ năng: Sinh viên có thể tự quản trị và điều hành tốt HTX; Sinh viên còn có thể
xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng điều lệ HTX, tổ chức quản lý dịch vụ trong
HTX và quản lý điều hành mô hình HTX
5.3 Thái độ: Sinh viên có thái độ tư tin, hợp tác và chia sẻ công việc với nhau; Có
thái độ cầu thị và nghiêm túc khi làm việc.
6. Nội dung học phần:
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
Chương 2.

Nội dung
Tổng quan về kinh tế hợp tác
Khái niệm và đặc điểm của các tổ chức kinh tế hợp tác
Lịch sử hình thành và phát triển mô hình kinh tế hợp tác trên
thế giới và Việt Nam
Vai trò và lợi ích của kinh tế hợp tác trong sản xuất kinh
doanh nông nghiệp và trong chương trình xây dựng nông
thôn mới
Đặc điểm của các loại hình kinh tế hợp tác
Những quy định chung về mô hình kinh tế hợp tác (phân
tích sâu về HTX)
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Số tiết
5

5

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX
Cơ cấu tổ chức của HTX
Tài chính của HTX
Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong HTX
Phân tích một số khó khăn trong quản trị và điều hành HTX
Quản trị và điều hành các tổ chức kinh tế hợp tác (phân
tích sâu về Hợp tác xã)
Xây dựng phương án kinh doanh trong HTX
Tổ chức và quản lý dịch vụ trong HTX
Quản lý nhân sự trong HTX
Phân tích và vận dụng các chính sách hỗ trợ để phát triển
HTX
Một số kỹ năng và kinh nghiệm quản trị điều hành HTX
Tham quan thực tế
Tham quan thực tế HTX/Tổ hợp tác và viết báo cáo thu
hoạch về tình hình quản trị và điều hành của HTX/Tổ hợp tác

10

10

7. Phương pháp giảng dạy: Học phần này được kết hợp giảng dạy giữa lý thuyết với
tham quan thực tế
8. Đánh giá:
- Báo cáo tham quan thực tế theo nhóm: 40%
- Thi kết thúc học phần: 50%
9. Tài liệu học tập:
1 Trần Minh Hải (2013) Tài liệu giảng dạy, Quản trị và điều hành HTX, Khoa
Kinh tế -QTKD, ĐH An Giang
2 Luật HTX năm 2012, ngày 20 tháng 11 năm 2012
3 Nghị định 51/2007/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2007 về Về tổ chức và hoạt
động của tổ hợp tác
4 The Asia Foundation & SOCENCOOP (2014), Cẩm nang hợp tác xã nông
nghiệp
5 Phạm Thị Cần, Vũ Văn Phúc và Nguyễn Văn Kỷ, 2002. Kinh tế hợp tác trong
nông nghiệp ở nước ta hiện nay. NXB Chính trị Quốc gia.
6 Phạm Vân Đình, 2004. Quản trị hợp tác xã nông nghiệp: Dùng cho đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ quản trị hợp tác xã nông. NXB Nông nghiệp
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