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Giới thiệu học phần
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG
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trường

NỘI DUNG

• Mô tả tóm tắt học phần
• Mục tiêu học phần
• Giảng viên
• Tài liệu học tập
• Nhiệm vụ của học viên
• Đánh giá học phần
• Phân bổ chương trình giảng dạy

Mô tả học phần

• Nội dung: 

• Số tín chỉ: 2 
• Tiên quyết: không

Tầm quan trọng của phát triển 
chăn nuôi bền vững

Chăn nuôi vì lợi ích kinh tế

Đảm bảo phúc lợi vật nuôi

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Đảm bảo lợi ích cộng đồng
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Mục tiêu học phần
• Kiến thức: 

– Hiểu được tầm quan trọng và nội hàm của phát triển chăn nuôi bền vững.
– Hiểu được các nguyên lý cơ bản của chăn nuôi (nhân giống vật nuôi, dinh dưỡng 

và thức ăn chăn nuôi, chuồng trại, thú y, tổ chức sản xuất) để đảm bảo chăn 
nuôi có hiệu quả kinh tế.

– Hiểu được các khái niệm về phúc lợi vật nuôi và tầm quan trọng của nó trong 
phát triển chăn nuôi bền vững.

– Hiểu được các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chăn nuôi và các giải pháp 
để giảm thiểu.

– Hiểu được mối quan hệ giữa phát triển chăn nuôi và lợi ích cộng đồng, đặc biệt 
là đối với người tiêu dùng, và cách thức để phát triển chăn nuôi không mâu 
thuẫn với lợi ích của cộng đồng.

• Thái độ: 
– Thiết lập được nhận thức về tầm quan trọng và các khía cạnh khác nhau của 

phát triển chăn nuôi bền vững;
– Hình thành thái độ tôn trọng người chăn nuôi, công đồng/người tiêu dùng sản 

phẩm chăn nuôi, môi trường chăn nuôi và bản thân vật nuôi trong phát triển 
chăn nuôi.

Giảng viên

1. GS.TS.NGND.  Nguyễn Xuân Trạch

Địa chỉ liên hệ: Khoa Chăn nuôi, HVN 

Điện thoại:  0904148104  

Email: nxtrach@vnua.edu.vn

2. TS. Nguyễn Hùng Sơn

Địa chỉ liên hệ: Khoa Chăn nuôi, HVN 

Điện thoại: 0915064542               

Email: nhson@vnua.edu.vn

Tài liệu học tập

• Bài giảng/Giáo trình:
1. Nguyễn Xuân Trạch (2019). Bài giảng Phát triển chăn nuôi 

bền vững.
2. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2009). 

Giáo trình Chăn nuôi chuyên khoa, NXB NN, Hà Nội.

• Sách tham khảo:
1. Lê Viết Ly, Lê Văn Liễn, Bùi Văn Chính, Nguyễn Hữu Tào 

(2004). Phát triển chăn nuôi bền vững trong quá trình chuyển 
dịch cơ cấu nông nghiệp. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.

2. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2012). Bài 
giảng Quản lý chất thải chăn nuôi,  NXB ĐHNN Hà Nội.

3. Vũ Chí Cương (chủ biên) (2013). Môi trường chăn nuôi-
Quản lý và sử dụng chất thải chăn nuôi hiệu quả và bền 
vững. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ-Hà Nội.
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Nhiệm vụ của học viên

• Tham dự lớp học theo quy định (chỉ được phép 
vắng không quá ¼ số buổi lên lớp)

• Tự học

• Làm bài kiểm tra trên lớp/bài tập về nhà

• Dự thi cuối kỳ

• Không sử dụng điện thoại hay làm việc riêng 
trong lớp học

• Không được gian lận trong học tập và thi cử

Đánh giá học phần

• Bài kiểm tra trên lớp/về nhà  30%
• Thi cuối kỳ       70%

Phân bổ chương trình học phần

Chương
Hình thức tổ chức dạy học học phần

TổngLên lớp Thực 
hành

Tự học

Lý 
thuyết

Bài 
tập

Thảo 
luận

1. Tầm quan trọng của 
phát triển CNBV

4 1 10 15

2. Chăn nuôi vì lợi ích 
kinh tế

8 2 20 30

3. Đảm bảo phúc lợi vật 
nuôi

3 1 1 10 15

4. Giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường

4 1 10 15

5. Đảm bảo lợi ích cộng 
đồng trong phát triển CN

4 1 10 15

Tổng 23 1 6 60 90
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