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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa Công nghệ Thực phẩm 

Bộ môn Công nghệ chế biến 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

- Tiếng Anh: PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT   

Mã học phần: SPT373   

Số tín chỉ: 2(2-0)  

Đào tạo trình độ: Đại học      

Học phần tiên quyết: không   

2. Thông tin về GV: 

Họ và tên: Trần Thị Huyền    Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

Điện thoại: 0988860693    Email: huyentt@ntu.edu.vn  

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=15678    

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/due-jedm-tda 

Địa điểm tiếp SV: phòng 908, tầng 9, Toà nhà đa năng 

3. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức xuất; quản lý sản xuất và nhân 

lực; kế hoạch sản xuất; quản lý chất lượng, thiết bị công nghệ, chi phí, vốn trong doanh nghiệp chế 

biến thủy sản.  

4. Mục tiêu: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng căn bản trong việc tổ chức và quản lý sản xuất: 

Tiếp cận những nguyên tắc cơ bản của cách thức tổ chức và quản lý sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, 

nhân lực, xem xét tính chi phí sản xuất và ứng dụng trong việc tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất 

trong doanh nghiệp thủy sản.  

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Trình bày được cơ sở lý luận, các nội dung cơ bản của việc tổ chức và quản lý sản xuất trong 

doanh nghiệp thủy sản và ứng dụng; 

b) Đề xuất được bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất và nhân lực của doanh nghiệp thủy sản;  

c) Xây dựng được kế hoạch sản xuất và quản lý chất lượng trong doanh nghiệp thủy sản; 

d) Trình bày và ứng dụng được các nội dung về quản lý thiết bị - công nghệ, chi phí sản xuất, vốn và 

hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thủy sản. 

6. Đánh giá kết quả học tập: 

TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình   50 

2 Thi giữa kỳ -  0 

3 Thi cuối kỳ Thi tự luận đề mở  50 

7. Tài liệu dạy học: 

https://meet.google.com/due-jedm-tda
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TT. Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Trần Thị 

Huyền, 

Nguyễn Xuân 

Duy 

Tổ chức và quản lý 

sản xuất 

Cập nhật 

hàng 

năm 

TL nội bộ 
NTU 

Elearning 
X  

2 

Nguyễn Thị 

Kim Anh, 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

Quản trị doanh 

nghiệp thủy sản 
2008 KH-KT Thư viện X  

3 
Phạm Xuân 

Thủy 

Quản trị doanh 

nghiệp nuôi 
2008 KH-KT Thư viện  X 

4 

Tài liệu kỹ 

thuật của 

FAO 

Kinh tế kỹ thuật 

ứng dụng cho 

ngành thuỷ sản 

1999 Nông 

nghiệp 

Thư viện 

ĐHNT  X 

5 

S. Anil 

Kumar, N. 

Suresh 

Production and 

operations 

management 

2008 
New age 

international 

Thư viện 

ĐHNT 

 X 

8. Kế hoạch dạy học:   

Tuần Nội dung 
Nhằm đạt 

CLOs 

Phương pháp dạy 

học 

Nhiệm vụ của người 

học 

1 

01-

02/03/2022 

 

Giải thích từ ngữ 

Khái niệm về doanh nghiệp  

Các loại hình doanh nghiệp 

Quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp 

Các loại cơ cấu tổ chức quản 

lý doanh nghiệp 

Đại cương về quản trị 

a 

Thuyết giảng, Dạy 

học thông qua thảo 

luận 

-Đọc trước bài giảng, 

tra cứu một số thông tin 

từ Luật Doang nghiệp 

2014 

-Làm bài tập nhóm về 

các loại hình DN 

2 

08-

09/03/2022 

Quản trị doanh nghiệp 

Quản trị sản xuất 

Tầm quan trọng của việc lập 

kế hoạch sản xuất 

a, b 

Thuyết giảng, Dạy 

học thông qua thảo 

luận 

-Đọc trước bài giảng 

-Đọc TLTK 2 trang 8-

36 

-Đọc TLTK 2 trang 63-

74 

3 

15-

16/03/2022 

Các loại kế hoạch được sử 

dụng trong doanh nghiệp 

Các quá trình quản lý chất 

lượng trong sản xuất thủy 

sản 

a, c 

Thuyết giảng, Tổ 

chức học tập theo 

nhóm 

-Đọc trước bài giảng 

-Đọc TLTK 5 trang 

107-130 

-Làm bài tập nhóm lập 

lịch trình sản xuất 

-Đọc TLTK 2 trang 

102-113 

4 

22-

23/03/2022 

Các quá trình quản lý chất 

lượng trong sản xuất thủy 

sản 

Một số phương pháp quản lý 

chất lượng trong sản xuất 

thủy sản  

Các thành phần của công 

nghệ 

a, c 

Tổ chức học tập 

theo nhóm 

-Đọc trước bài giảng 

-Đọc TLTK 5 trang 

131-170 

-Làm bài tập về lập kế 

hoạch đảm bảo chất 

lượng trong SX 
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29-

30/03/2022 

Chuyển giao công nghệ 

Chi phí và các phương pháp 

phân loại chi phí 

 a, d 

Thuyết giảng, tổ 

chức học tập theo 

nhóm 

-Đọc trước bài giảng 

-Đọc TLTK 2 trang 88-

99 

-Đọc TLTK 5 trang 

205-226, 231-249 

-Đọc TLTK 2 trang 

132-141 

6 

05-

06/03/2022 

Chi phí và các phương pháp 

phân loại chi phí 

Phương pháp xác định giá 

thành sản phẩm  

Phân loại vốn trong doanh 

nghiệp  

Phương pháp xác định khấu 

hao 

a, d 

Thuyết giảng, Dạy 

học thông qua thảo 

luận 

-Đọc trước bài giảng 

-Đọc TLTK 4 trang 94-

133 

-Làm bài tập tính chi 

phí sản xuất 

7 

12-

13/03/2022 

Đánh giá hiệu quả sử dụng 

vốn 

Các biện pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn  

Tổng quan về Marketing 

trong kinh doanh  

Marketing hỗn hợp 

a, d 

Thuyết giảng, Dạy 

học thông qua thảo 

luận 

-Đọc trước bài giảng 

-Đọc TLTK 4 trang 64-

94 

9. Yêu cầu đối với người học: 

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 

tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học 

phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 

Ngày cập nhật: 01/03/2022 

 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 

                                                                          
                Trần Thị Huyền                                                Trần Thị Huyền   

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Bách 


