
CP 03065 - GOOD AGRICULTURAL PRACTICES 
Credit: 2 (Lecture: 1,5 – Practice: 0,5) 

COURSE EXPECTED LEARNING OUTCOMES 
Notation Course expected learning outcomes 

After successfully completing this course, students are able to 
Program expected 
learning outcomes 

Knowledge   

K1 Understanding the principles in Good Agricultural Practices (GAP) 
programs in the world and Vietnam 

 ELO3, ELO 5 

K2 Evaluating the procedure of GAP in cultivation of crops, livestock, and 
aquaculture 

ELO3, ELO 5 

Skill   
K3 Work independently and work in group to develop GAP procedures ELO 6 
K4 Analyzing the steps in GAP process ELO 13 
K5 Applying, advising, training in applying of GAP programs for agricultural 

produces.  
ELO 13 

Attitude   
K6 Showing good attitude to GAP principles in applying and evaluating GAP 

procedures. 
ELO 15 

COURSE DESCRIPTION 
- Bài mở đầu. Tầm quan trọng của 
thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 
- Chương 1: Lịch sử hình thành 
tiêu chuẩn GAP;  
- Chương 2: Các vấn đề chung 
trong GAP 
- Chương 3: GAP trong sản xuất 
cây trồng;  
- Chương 4: GAP trong chăn nuôi;  
- Chương 5: GAP trong thủy sản;  
- Chương 6: Tổ chức tập huấn về 
thực hành nông nghiệp tốt GAP;  
Học phần gồm 1 bài thực hành với 
các nội dung: 
1. Tham quan mô hình thực tế 
trong trồng trọt hoặc chăn nuôi.  
2. Phân tích, đánh giá thực trạng 
sản xuất, phát hiện vấn đề  
3. Báo báo cáo thực hành theo 
nhóm. 

LEARNING METHODS 
- Tham gia học tập trên lớp 
- Đọc tài liệu trước khi đến lớp  
- Đi thực địa để quan sát, phân 
tích và đánh giá mô hình sản xuất 
thực tế, viết báo cáo. 
- Tiểu luận và thuyết trình nhóm 

STUDENT TASKS 
- Chuyên cần: Tham dự tối thiểu 
75% số tiết lý thuyết, 100% thời 
gian thực hành. 
- Chuẩn bị cho bài giảng: Đọc bài 
giảng và nội dung tham khảo trước 
khi đến lớp học. 
- Thực hành và hoàn thành báo cáo 
nội dung thực hành theo yêu cầu.  
- Thi cuối kì. 

ASSESSMENT METHODS 
- Thang điểm 10 
- Điểm trung bình của học phần 
là tổng điểm của các rubric nhân 
với trọng số tương ứng. 
- Đánh giá chuyên cần 10%, đánh 
giá quá trình (thực hành + 
seminar/tiểu luận) 40%, đánh giá 
cuối kỳ 50%. 
 LECTURER IN CHARGE 
1. PGS. TS. Nguyễn Thị Bích 
Thủy; ĐT: 0989589497; 
ntbthuy@vnua.edu.vn  
2. ThS. Nguyễn Thị Hạnh; ĐT: 
0359360163; 
nthanh.cntp@vnua.edu.vn  
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