
Mã số: PD 316 
Tên: Quản trị doanh nghiệp nông thôn  (Management of Agricultural Enterprise) 
Số tín chỉ: 2 (Giờ lý thuyết: 20; Giờ thực hành: 20  ) 
 
Tóm tắt : 
Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp nông thôn. 
Nội dung chính bao gồm: tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, công tác quản trị các nguồn lực (nhân lực, máy 
móc thiết bị, nguyên vật liệu, vốn,…), công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vưc nông nghiệp nông thôn.  
 

1. Thông tin giảng viên 
Tên giảng viên:  TS. Dương Ngọc Thành. 
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Ths. Nguyễn Phú Son; Nguyễn Công Toàn; Nguyễn Thị Thu An. 
Đơn vị:   Bộ môn Kinh tế-Xã hội và Chính sách, Viện NCPT ĐBSCL, Đại học Cần Thơ 
Điện thoại:  0710.831260 hoặc 0710.831530-8438 
E-mail:   dnthanh@ctu.edu.vn; npson@ctu.edu.vn; ncongtoan@ctu.edu.vn; nttan@ctu.edu.vn. 

2. Điều kiện tiên quyết:Học viên phải học qua học phần Phân tích kinh tế vi mô (PD107) 

3. Nội dung: 

3.1. Mục tiêu môn học:Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và quản trị 
doanh nghiệp nông thôn. Nội dung chính bao gồm: tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, công tác quản trị 
các nguồn lực (nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, vốn,…), công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn.Học phần dành cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp, năm thứ 3, 
hệ chính quy  

3.2. Phương pháp giảng dạy:Tổng số tiết: 30 tiết; Giảng dạy lý thuyết: 20 tiết;Bài tập, thảo luận: 20 tiết 

3.3. Đánh giá:Bài tập, thảo luận báo cáo: 30%; Thi kết thúc: 70%. 

4. Đề cương chi tiết: 
Nội dung Tiết 

Chương mở đầu 
Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp 

1. Định nghĩa doanh nghiệp là gì?; Phân loại doanh nghiệp; 2. Bản chất và đặc điểm của hệ thống 
kinh doanh;3. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất là đơn vị phân phối; 4. Mục đích và mục tiêu của 
doanh nghiệp; 5. Thành lập, giải thể và phá sản doanh nghiệp; 6. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp. 

Chương 1 
Doanh nghiệp Nông Thôn Và Môi trường Kinh Doanh 

1. Bản chất môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; 2. Môi trường vĩ mô; 3. Môi trường tác nghiệp; 
4. Môi trường bên trong của doanh nghiệp . 

Chương 2 
Doanh nghiệp nông thôn và sự quản trị 

1. Đại cương về công việc quản trị; 2. Vai trò nhà quản trị trong doanh nghiệp nông thôn; 3. Quyết 
định quản trị. 

Chương 3 
Tổ chức Doanh nghiệp Nông Thôn 

1. Những khái niệm về tổ chức; 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp nông nghiệp; 3. 
Chuyên môn hoá và phân chia bộ phận trong hoạt động SXKD; 4. Các dạng cấu trúc tổ chức. 

Chương 4 
Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nông nghiệp 

1. Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự; 2. Mục tiêu và chức năng quản trị nhân sự; 3. 
Quá trình cân bằng về cung - cầu lao động trong doanh nghiệp; 4. Bố trí và sử dụng lao động; 5. Đào 
tạo, huấn luyện và phát triển nhân sự; 6. Quản trị tiền lương trong doanh nghiệp nông thôn. 

Chương 5 
Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp nông nghiệp 

1. Khái niệm và vai trò của quản trị cung ứng; 2. Quy trình nghiệp vụ cung ứng; 3. Quản trị tồn kho. 
Chương 6 

Lập kế hoạch kinh doanh 
1. Nội dung của kế hoạch kinh doanh; 2. Các bước lập kế hoạch kinh doanh; 3.  Các chỉ tiêu đánh giá 
kế hoạch kinh doanh. 

 

 



 
5. Tài liệu tham khảo 
1. Quản trị doanh nghiệp (Đỗ Thị Tuyết, Trương Hoà Bình, 2004); 
2. Quản trị doanh nghiệp (Nguyễn Hải Sản, Nhà xuất bản thống kê, 1996); 
3. Quản trị nhân sự (Nguyễn Hữu Thân, Nhà xuất bản thống kê, 1996);  
4. Quản trị sản xuất (Trương Chí Tiến, 2004) 
Tài liệu có ở TT Học liệu

http://www.lrc.ctu.edu.vn/

