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Giới thiệu học phần
NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG CHĂN NUÔI 

GIA SÚC NHAI LẠI

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

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
o Mã học phần: CN07025

o Số tín chỉ: 2 (1,5 – 0,5 – 4)

o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 90

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20

+ Làm bài tập trên lớp: 0

+ Thảo luận trên lớp: 2,5

+ Thực hành (tiểu luận/seminar): 2,5

+ Thực tập thực tế ngoài trường: 5.0

+ Tự học: 60

o Đơn vị phụ trách học phần:

 Bộ môn: Chăn nuôi chuyên khoa

 Khoa: Chăn nuôi

o Là học phần: bắt buộc

o Học phần học trước: CNĐV603, CNĐV604

Mục tiêu học phần

• Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức về tình hình phát triển 
chăn nuôi gia súc nhai lại trên thế giới, ngành hàng chăn nuôi gia súc nhai 
lại, những tiến bộ mới về công tác giống, dinh dưỡng, thức ăn, chuồng trại 
và quản lý chất thải trong chăn nuôi gia súc nhai lại. 

• Về kỹ năng: Học viên có khả năng thẩm định, đánh giá, xếp hạng các cơ sở 
chăn nuôi gia súc nhai lại, có khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán 
quyết, khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc nhai 
lại.

• Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có thể tiếp nhận thông tin, hiểu 
và tán thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về thông tin liên 
quan đến chăn nuôi gia súc nhai lại. Học viên có năng lực dẫn dắt về 
chuyên môn, nghiệp vụ chăn nuôi gia súc nhai lại; có sáng kiến, có khả 
năng tự định hướng, thích nghi, tự học tập, tự giải quyết vấn đề và tích lũy 
kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong 
chăn nuôi gia súc nhai lại.

Giảng viên
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Tài liệu học tập

• Bài giảng/Giáo trình:
Nguyễn Xuân Trạch (2020). Bài giảng Những tiến bộ 
mới trong chăn nuôi gia súc nhai lại.

• Sách tham khảo:
 Van Soest, P. J. (2018). Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd

edition). Cornel University. USA.

 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.

 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân 
Trạch, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Văn (2008). Dinh dưỡng và 
thức ăn cho bò. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.
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Nhiệm vụ của học viên

• Tham dự lớp học theo quy định (chỉ được 
phép vắng 1/5 buổi lên lớp)

• Tự học

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

• Dự 1 bài 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 Th. hành Tự học

Lý 
thuyết

Bài
tập

Thảo 
luận

1. Tình hình và xu hướng 
phát triển chăn nuôi GSNL

4 0,5 10 15

2. Hệ thống chăn nuôi và 
ngành hàng sản phẩm chăn 
nuôi GSNL

4 0,5 10 15

3. Những tiến bộ mới trong 
công tác giống GSNL 4 0,5 10 15

4. Những tiến bộ mới về 
dinh dưỡng và thức ăn của 
GSNL

4 0,5 10 15

5. Những vấn đề mới về 
chuồng trại và quản lý chất 
thải trong chăn nuôi GSNL

4 0,5 10 15

6. Tiểu luận/Seminar 2,5 10 15

7. Thực tế sản xuất 5

Tổng 20 2,5 2,5 7,5 60 90


