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41- Thống kê nông nghiệp - 3 tín chỉ 

- Phân bổ thời gian học tập: 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/30 tiết thực hành/90 tiết tự học). 

- Học phần học trước: nguyên lý kinh tế nông nghiệp 

- Học phần tiên quyết: Toán xác suất thống kê 

Nội dung của học phần:   

Học phần Thống kê nông nghiệp trang bị những phương pháp thống kê và phương pháp 

phân tích áp dụng vào ngành sản xuất nông nghiệp như: quá trình nghiên cứu thống kê, các 

mức độ dùng để phân tích hiện tượng kinh tế xã hội, phương pháp dãy số thời gian, phương 

pháp chỉ số áp dụng trong phân tích hoạt động và sản xuất ngành trồng trọt, ngành chăn 

nuôi; thống kê hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp. Từ những kiến thức được trang bị đó, 

người học sẽ có kỹ năng trong nhận định, xử lý và giải quyết các vấn đề về phát triển nông 

nghiệp nông thôn của Việt Nam.   

42- Phân tích hoạt động kinh doanh - 3 tín chỉ 

- Phân bổ thời gian học tập: 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/30 tiết thực hành/90 tiết tự học). 

- Học phần học trước: Thống kê nông nghiệp 

- Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

Nội dung của học phần:  

 Học phần này bao gồm 6 chương. Trong đó chương đầu giới thiệu về môn học, các 

phương pháp và phần mềm có thể ứng dung. Từ chương hai đến chương năm là cách 

thức phân tích các chỉ tiêu bao gồm chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất, chỉ tiêu hiệu 

quả của nguyên liệu đầu vào, chỉ tiêu  về hiệu quả tiêu thụ và chỉ tiêu về tình hình tài 

chính của chủ thể kinh doanh. Chương cuối cùng đưa ra cách xây dựng các bộ chỉ tiêu 

thống nhất trong mỗi mô hình kinh doanh để đánh giá sự hiệu quả chung của cả chủ thể 

kinh doanh. Cuối cùng, dựa vào việc đánh giá này các chủ thể kinh doanh sẽ cân nhắc để 

đưa ra các quyết định liên quan đến quản lí chiến lược, quản lí kế hoạch hoặc tái cấu trúc. 

43- Ứng dụng Blockchain trong kinh tế nông nghiệp - 3 tín chỉ 



- Phân bổ thời gian học tập: 3 tín chỉ (35 tiết lý thuyết/20 tiết thực hành/90 tiết tự học). 

- Học phần học trước: Marketing; Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh; Tài chính 

nông nghiệp 

- Học phần tiên quyết:  

Nội dung của học phần:  

Ứng dụng Blockchain đang trở thành xu thế tất yếu trong thời kỳ chuyển đổi số, góp 

phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Vì vậy, tích hợp 

các chủ đề về ứng dụng Blockchain trong các chương trình đào tạo đại học nói chung và 

chương trình kinh tế nông nghiệp là rất cần thiết. Học phần này đóng góp vào chương 

trình đào tạo ngành kinh tế nông nghiệp thông qua bổ sung cho sinh viên các kiến thức 

rất cơ bản về ứng dụng Blockchain trong: truy suất nguồn gốc sử dụng mã QR code (để 

biết rõ nông sản, thực phẩm được sản xuất, chế biến từ đâu; giá trị gia tăng được nâng 

cao như thế nào khi có truy suất nguồn gốc rõ ràng và minh bạch); các giao dịch số 

(marketing số, tài chính số, banking 4.0). Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng vận 

dụng các kiến thức cơ bản về Blockchain vào thực tế sản xuất kinh doanh nông nghiệp, 

qua đó nâng cao giá trị gia tăng nông sản, thực phẩm và phát triển bền vững. 

44- Khởi sự kinh doanh - 3 tín chỉ 

- Phân bổ thời gian học tập: 3 tín chỉ (36 tiết lý thuyết/18 tiết thực hành/90 tiết tự học). 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Nội dung của học phần:  

Khởi nghiệp và kinh doanh đã và đang là phong trào phát triển mạnh mẽ ở nước ta kể từ 

năm 2016, năm quốc gia khởi nghiệp. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng 

khởi nghiệp cho sinh viên đóng vai trò vô cùng quan trọng đặc biệt là cho sinh viên ngành 

kinh tế nông nghiệp. Học phần khởi sự kinh doanh với mục tiêu đảm bảo trang bị những 

kiến thức nền tảng và kỹ năng khởi nghiệp cần thiết giúp sinh viên có thể tự khởi nghiệp 

khi có điều kiện, sinh viên có khả năng tự đánh giá, phân tích được các ý tưởng kinh doanh 

của bản thân, đồng thời sau khi học xong học phần này sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp 

có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào việc tự khởi nghiệp, tự xây dựng cho 

mình một bản kế hoạch khởi nghiệp mang tính khả thi để kinh doanh các mặt hàng nông, 

lâm sản, góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. 



46- Tài chính nông nghiệp - 3 tín chỉ 

- Phân bổ thời gian học tập: 3 tín chỉ (36 tiết lý thuyết/18 tiết thực hành/90 tiết tự học). 

- Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

- Học phần tiên quyết: :”không  

Nội dung của học phần:  

Tài chính là một hệ thống bao gồm lưu thông tiền tệ, cung cấp tín dụng, thực hiện đầu tư 

và cung cấp các tiện ích ngân hàng. Đối với nền kinh tế vĩ mô, tài chính cung cấp nguồn 

của đầu tư cho tăng trưởng kinh tế. Các quyết định điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước 

phụ thuộc vào sự biến động lãi suất, đầu tư và do đó các nhà hoạch định và tư vấn chính 

sách cần có hiểu biết về lãi suất và thị trường tài chính, cách thức vận hành thị trường tài 

chính. Ở cấp vi mô, doanh nghiệp muốn vay được vốn phải hiểu về quy trình cho vay cùa 

ngân hàng. Để ra quyết định đúng, các chủ doanh nghiệp, giám đốc cần được trang bị kiến 

thức về tài chính. Ngân hàng muốn ra quyết định cho vay doanh nghiệp phải hiểu tình hình 

tài chính doanh nghiệp. Nhà đầu tư chứng khoản phải đánh giá được giá trị thực của cổ 

phiếu và ra quyết định hợp lý. Các kiến thức về tài chính nói chung hoàn toàn có thể vận 

dụng cho ngành nông nghiệp nhưng với một số đặc thù nhất định. Học phần trang bị cho 

người học các kiến thức nền tảng về thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp và tín 

dụng ngân hàng nhằm giúp người học chủ động và thích ứng tốt hơn với việc làm sau khi 

tốt nghiệp. 


