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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  

 ----------------------  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1 Tên môn học:  Kinh tế nông nghiệp - Mã môn học: ECON4302 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3 Số tín chỉ:  03 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

 Môn học ứng dụng một số lý thuyết kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt 

những lý thuyết của kinh tế vi mô được sử dụng để phân tích giá nông sản và sự biến động 

của giá theo thời gian. Mối quan hệ giữa sản phẩm và các yếu tố đầu vào cũng được giới 

thiệu dựa trên những nguyên lý của kinh tế sản xuất. Ngoài ra môn học cũng phân tích tác 

động của một số chính sách đối với nông nghiệp. 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát: 

Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về môn kinh tế nông nghiệp, hiểu cách vận 

hành cung cầu các sản phẩm nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường và các công cụ chính 

sách của chính phủ dung để điều trên thị trường nông sản. 

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức trong kinh tế học xác định điểm tối ưu trong 

kinh tế sản xuất nông nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện nguồn lực hạn chế 

(đất sản xuất, vốn tư bản, vốn con người…) 

Cho thấy vai trò của kinh tế sản xuất nông nghiệp đối với đời sống con người và môi 

trường tự nhiên, từ đó có thái độ ứng xử phù hợp đối với nguồn lực tư nhiên và nguồn lực 

con người trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng, đặc 

biệt là phát triển nông nghiệp nông thôn 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

 Nhận thức:  

Người học hiểu một số khái niệm cơ bản trong kinh tế nông nghiệp. 

Sinh viên nắm được các phương thức sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản trên 

thị trường trong và ngoài nước  

Sinh viên còn được biết thêm về các mô hình kinh tế giúp nông nghiệp phát triển bền 

vững và hiểu rõ công nghiệp xanh (công nghiệp không khói) là gì 

Ngoài ra môn học cũng cho thấy vai trò của Nhà nước đối với vấn đề phát triển nông 

nghiệp bền vững. 
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 Kỹ năng:  

Sinh viên có thể giải thích một số vấn đề lien quan đến nông nghiệp dựa vào lý thuyết 

kinh tế. 

Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học để lựa chọn mô hình sản xuất tối ưu 

nhất trong điều kiện nguồn lực hạn chế nhưng vẫn đảm bảo không gây tổn hại đến môi 

trường 

Sinh viên có thể vận dụng lý thuyết sản xuất, hành vi tiêu dung vào trong đời sống 

thực tiễn cho các hoạt động sản xuất, cũng như kinh doanh các mặt hàng nông sản 

 Thái độ: 

Đề cao các giá trị vật chất, văn hóa có được từ con người và hoạt động sản xuất nông 

nghiệp mang lại 

Quý trọng các nguồn lực tự nhiên, bảo vệ môi trường cây xanh xung quanh chúng ta, 

hạn chế các hành vi xả rác, khai thác, sử dụng một cách bừa bãi, tùy tiện làm cạn kiệt hoặc 

gây ô nhiễm nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Tận dụng triệt để các nguồn lực có được đưa vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế 

, đồng thời cải tạo môi trường (không bỏ đất hoang, đồi trọc...) 

4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên 

chương/phần 
Mục 

Nội dung khái 

quát 

Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

1. Vai trò của 

nông nghiệp 

trong phát triển 

kinh tế 

- Một số khái 

niệm; 

- Vai trò của 

nông nghiệp; 

- Đặc điểm của 

sản xuất nông 

nghiệp. 

Cung cấp một số 

khái niệm cơ bản 

và cho thấy vị trí 

của nông nghiệp 

trong nền kinh tế. 

4 3 1 0  

2. Các  nguồn  

lực sản xuất 

nông nghiệp 

- Đất sản xuất 

nông nghiệp; 

- Môi trường; 

- Lao động; 

- Vốn; 

- Khoa học 

công nghệ. 

Phân tích vai trò 

của các  nguồn  

lực  trong sản xuất 

nông nghiệp. 

5 4 1 0  

3. Kinh tế sản 

xuất nông 

nghiệp 

- Mối quan hệ 

giữa sản phẩm và 

các yếu tố đầu 

vào; 

- Mối quan hệ 

Cung cấp những 

nguyên lý giúp 

người sản xuất có 

thể quyết định 

phương án sản 

9 5 4 0  
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Tên 

chương/phần 
Mục 

Nội dung khái 

quát 

Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

giữa các yếu tố 

đầu vào; 

- Mối quan hệ  

giữa sản phẩm  

và sản phẩm; 

- Chuyên môn 

hóa trong nông 

nghiệp. 

xuất để đạt lợi 

nhuận tối đa. 

4. Phân 

 tích về giá 

nông sản. 

- Cung và cầu  

của sản phẩm   

nông nghiệp; 

- Biến động giá 

nông sản theo 

thời gian; 

- Chi phí 

Marketing; 

- Mối liên hệ 

giữa giá thị 

trường và giá ở 

nông hộ. 

Ứng dụng kiến 

thức kinh tế vi mô 

phân tích giá   

nông sản; đồng 

thời giới thiệu 1 số 

mô hình phân tích 

sự biến động của 

giá nông sản. 

9 5 4 0  

5. Thị  trường  

nông sản 

- Khái niệm; 

- Vai trò; 

- Các mặt hàng 

nông sản chủ lực 

ở các nước trên 

Thế giới và ở 

Việt Nam; 

- Phương thức 

kinh doanh nông 

sản trên Thế giới 

và Việt Nam; 

- Thị trường 

tương lai. 

Cung cấp một số 

khái niệm và giới 

thiệu các phương 

thức kinh doanh 

nông sản phổ biến 

hiện nay. 

4 3 1 0  

6. Thương   

mại quốc tế các 

sản phẩm nông 

nghiệp 

- Một số lý 

thuyết kinh tế 

quốc tế; 

- Cân bằng 

thương mại; 

- Các rào cản 

thương mại đối 

với nông sản: 

Thuế chống phá 

Phân tích một số 

chính sách thương 

mại quốc tế ứng 

dụng trong kinh 

doanh nông sản 

4 3 1 0  
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Tên 

chương/phần 
Mục 

Nội dung khái 

quát 

Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

giá; hạn ngạch; 

quy định về nhãn 

hàng hóa, rào cản 

kỹ thuật; 

- Tỷ giá và 

thương mại quốc 

tế nông sản 

Thương  mại  

quốc  tế  đối  với  

nông nghiệp Việt 

Nam. 

7. Nông nghiệp 

đô thị 

- Các hệ thống 

nông nghiệp ở 

vùng ven đô; 

- Các hệ thống 

nông nghiệp đô 

thị (phục vụ nhu 

cầu giải trí). 

Giới thiệu vai trò 

hiện đại  của  

nông nghiệp đối 

với vùng ven đô 

và đô thị 

3 2 1 0  

8. Nông nghiệp 

và du lịch sinh 

thái 

- Khái niệm về 

du lịch sinh thái; 

- Mối quan hệ 

giữa môi trường 

sinh thái và phát 

triển kinh tế; 

- Một số chủ đề 

thảo luận. 

Giới thiệu vai trò 

hiện đại của nông 

nghiệp trong việc 

phát triển dịch vụ 

du lịch 

2 2  0  

9. Phát triển 

nông nghiệp 

bền vững 

- Cơ sở phát 

triển nông nghiệp 

bền vững; 

- Khuynh 

hướng phát triển 

nông nghiệp bền 

vững ở Việt nam. 

Thảo luận về vai 

trò và xu hướng 

phát triển nông 

nghiệp bền vững 

2 2 0 0  

10. Chính sách 

và vai trò của 

Chính phủ đối 

với nông 

nghiệp 

- Các chính 

sách hỗ trợ cho 

ngành nông 

nghiệp; 

- An toàn cho 

người tiêu dùng; 

- Chính sách sử 

dụng nguồn lợi 

tự nhiên. 

Phân tích ảnh 

hưởng của   các   

chính   sách đến 

sự phát triển của 

ngành nông 

nghiệp 

3 2 1 0  
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Tên 

chương/phần 
Mục 

Nội dung khái 

quát 

Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

Tổng cộng 45 31 14 00  

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành.  

5. Học liệu 

5.1 Tài liệu bắt buộc 

[1] Đinh Phi Hổ (2008), Kinh tế học nông nghiệp bền vững = Economics of 

sustainable agriculture, Nhà xuất bản thống kê. 

5.2 Tài liệu tham khảo 

[1] Handbook of agricultural economics. Gardner Bruce L., Rausser Gordon 

C., Elsevier, 2001 

[2] Các báo – website chính thống: Đọc các bài viết mới liên quan môn học 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 561/QĐ-

ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Giới thiệu chung về môn học 

Chương 1: Vai trò của nông nghiệp trong phát 

triển kinh tế - Thảo luận  

Thời gian thảo luận có 

thể thay đổi đề đảm bảo 

đúng thời gian buổi học 

2 Buổi 2 Chương 2: Các nguồn  lực sản xuất nông nghiệp 

Thảo luận  

Thời gian thảo luận có 

thể thay đổi đề đảm bảo 

đúng thời gian buổi học 

3 Buổi 3 Chương 3: Kinh tế sản xuất nông nghiệp 

1. Mối quan hệ giữa sản phẩm và các yếu tố 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

đầu vào; 

2. Mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào; 

Bài tập 

4 Buổi 4 Chương 3 (tiếp theo) 

3. Mối quan hệ giữa sản phẩm và sản phẩm; 

4. Chuyên môn hóa trong nông nghiệp,  

Bài tập  

  

5 Buổi 5 Chương 4: Phân      tích về giá nông sản 

1. Cung và cầu của sản phẩm nông nghiệp 

Bài tập  

 

6 Buổi 6 Chương 4 (tiếp theo) 

2. Biến động giá nông sản theo thời gian  

Bài tập 

3. Chi phí Marketing; 

4. Mối liên hệ giữa giá thị trường và giá ở 

nông hộ  

 

7 Buổi 7 Chương 5: Thị trường nông sản  

- Kiểm tra giữa kỳ (nộp tiểu luận) 

 

8 Buổi 8 Chương 6: Thương mại quốc tế các sản phẩm 

nông nghiệp 

 

9 Buổi 9 Chương 7: Nông nghiệp đô thị – Thảo luận, 

Chương 8: Nông nghiệp và du lịch sinh thái 

Chương 7 (2.5t) 

Chương 8 (2t) 

10 Buổi 10 Chương 9: Phát triển nông nghiệp bền vững 

Chương 10: Chính sách và vai trò của Chính phủ 

đối với nông nghiệp - Thảo luận 

Chương 9 (2t) 

Chương 10 (2.5t) 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Giới thiệu môn học 

Chương 1: Vai trò của nông nghiệp trong phát 

triển kinh tế  

Thời gian thảo luận có 

thể thay đổi đề đảm bảo 

đúng thời gian buổi học 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

Thảo luận 

2 Buổi 2 Chương 2: Các nguồn  lực sản xuất nông nghiệp 

1. Đất sản xuất nông nghiệp; 

2. Môi trường; 

3. Lao động; 

 

3 Buổi 3 Chương 2 (tiếp theo) 

4. Vốn; 

5. Khoa học công nghệ -  Thảo luận  

 

Chương 2 (1,5t),  

Chương 3 (2t) 

4 Buổi 4 Chương 3: Kinh tế sản xuất nông nghiệp 

1. Mối quan hệ giữa sản phẩm và các yếu tố 

đầu vào; 

 

5 Buổi 5 Chương 3 (tiếp theo) 

2. Mối quan hệ giữa sản phẩm và sản phẩm; 

Bài tập 

 

6 Buổi 6 Chương 3 (tiếp theo) 

3. Chuyên môn hóa trong nông nghiệp 

Bài tập 

 

7 Buổi 7 Chương 4: Phân      tích về giá nông sản 

1. Cung và cầu của sản phẩm nông nghiệp 

Bài tập 

 

8 Buổi 8 Chương 4 (tiếp theo) 

2. Biến động giá nông sản theo thời gian  

Bài tập 

 

9 Buổi 9 Chương 4 (tiếp theo) 

3. Chi phí Marketing; 

4. Mối liên hệ giữa giá thị trường và giá ở 

nông hộ 

Kiểm tra giữa kỳ (nộp tiểu luận) 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

10 Buổi 10 Chương 5: Thị trường nông sản  Thời gian có điều chỉnh 

11 Buổi 11 Chương 6: Thương mại quốc tế các sản phẩm 

nông nghiệp 

Thời gian có điều chỉnh 

12 Buổi 12 Chương 7: Nông nghiệp đô thị - Thảo luận, Thời gian có điều chỉnh 

13 Buổi 13 Chương 8: Nông nghiệp và du lịch sinh thái Thời gian có điều chỉnh 

14 Buổi 14 Chương 9: Phát triển nông nghiệp bền vững Thời gian có điều chỉnh 

15 Buổi 15 Chương 10: Chính sách và vai trò của Chính phủ 

đối với nông nghiệp - Thảo luận 

Thời gian có điều chỉnh 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2015 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

 

 

 

 

 Đặng Văn Thanh 
 

 


