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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Tổ chức công tác khuyến nông (Organizing of Agricultural 

extension) 

- Mã số học phần: PD335 

- Số tín chỉ  : 2 TC (20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn  : Kinh tế - Xã hội Nông thôn,   

- Khoa/Viện  : Khoa Phát Triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ 

3. Học phần tiên quyết: không có 

4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần tổ chức công tác khuyến nông được chia thành 04 chương. Chương 1 nhằm 

giới thiệu sơ lược về hoạt động khuyến nông ở Việt Nam. Chương 2 giới thiệu về hệ 

thống tổ chức khuyến nông ở các nước phát triển và Việt Nam. Chương 3 trình bày về 

các nội dung hoạt động chính của khuyến nông Việt Nam . Chương 4 trình bày về quản 

lý hoạt động khuyến nông. Nội dung cua học phần nhằm cung cấp cho sinh viên có kiến 

thức cơ bản về hệ thống tổ chức của khuyến nông Việt Nam. Học phần còn trang bị kiến 

thức cho sinh viên về tổ chức các nội dung hoạt động khuyến nông như huấn luyện nông 

dân, mô hình trình diễn, tổ chức tham quan học tập, tư vấn – dịch vụ trong khuyến nông. 

5. Mục tiêu của học phần:  

5.1. Kiến thức: sinh viên nắm vững về hệ thống tổ chức hệ thống khuyến nông và các 

nội dung hoạt động của khuyến nông ở Việt Nam. 

5.2. Kỹ năng: sinh viên có thể tổ chức thực hiện được các nội dung hoạt động khuyến 

nông. 

5.3. Thái độ: sinh viên có thái độ yêu ngành, yêu nghề  

6. Đề cƣơng học phần: 

 Nội dung Số tiết 

Chƣơng 1. Sơ lƣợc về hoạt động của khuyến nông ở Việt Nam 4 

1.1. Vai trò của hoạt động khuyến nông trong phát triển nông 

nghiệp, nông thôn 

 

1.2. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động khuyến nông  

1.3.  Thách thức của của khuyến nông Việt Nam   

Chƣơng 2. Tổ chức hệ thống khuyến nông  4 

2.1. Tổ chức hệ thống khuyến nông ở các nước phát triển  



2.2. Tổ chức hệ thống khuyến nông Việt Nam  

2.3. Tổ chức khuyến nông khác  

Chƣơng 3. Hoạt động của khuyến nông Việt Nam 8 

3.1. Nhiệm vụ của hoạt động khuyến nông  

3.2. Nội dung hoạt động  khuyến nông  

3.3. Vai trò và nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông  

Chƣơng 4 Quản lý hoạt động khuyến nông   4 

4.1. Chính sách quản lý hoạt động khuyến nông   

4.2. Quản lý cán bộ khuyến nông và quản lý các nội hoạt động 

khuyến nông 

 

4.3. Kinh phí và quản lý kinh phí hoạt động khuyến nông  

Thực hành  20 

 Xây dựng nội dung hoạt động khuyến nông  

 Thực địa ngoài hiện trường  

7. Phƣơng pháp giảng dạy: Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành  

8. Đánh giá: 

- Bài tập nhóm: 30% 

- Bài thu hoạch: 70% 

9. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

1 Chính phủ, 2010. Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về 

Khuyến nông. Hà Nội. 13 trang  

 

2 Nguyễn Văn Long, 2006. Giáo trình Khuyến nông. 

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 

 

3 Đỗ Kim Chung, 2012. Giáo trình tổ chức công tác 

khuyến nông. NXB ĐH Nông nghiệp I 

 

 
 


