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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN



 NGHỀ: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI, PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 377/QĐ-CĐKTKT  ngày  11/6 /2018 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên nghề: Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho lợn.

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên.

Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có nhu cầu

Số lượng môn học: 02

Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề thường xuyên.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ

a. Kiến thức:
+ Hiểu được tầm quan trọng của ngành chăn nuôi lợn.
+ Hiểu được các đặc điểm cơ bản của lợn. 
+ Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cho lợn.
+ Biết cách lai tạo giống lợn.
+ Biết cách chọn giống lợn nuôi cho phù hợp.
+ Biết cách phòng, trị bệnh cho lợn.
b. Kỹ năng:
+ Nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi. 
+ Nhận dạng được tầm quan trọng chăn nuôi và phòng, trị bệnh.
+  Lựa  chọn  được  giống  lợn  phù  hợp  với  điều  kiện  sản  xuất  của  mỗi  địa
phương và phù hợp với trình độ sản xuất.
c.Thái độ:
+ Nghiêm túc trong tiếp thu kiến thức, kỹ năng thực hành
+ Xác định được vai trò của học nghề đối với việc nâng cao thu nhập của người
dân. 
2. Cơ hội việc làm

Sau khi học xong người học có thể áp dụng những kiến thức
đã được học tập vào chăn nuôi lợn tại hộ gia đình để nâng cao chất lượng cuộc
sống, mặt khác người học sau khi đã học xong và được cấp chứng chỉ có thể xin
vào làm ở các trang trại chăn nuôi.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 2,5 tháng.
- Thời gian học tập: 10 tuần.
- Thời gian thực học: 280 giờ, trong đó:
+ Thời gian thực học tối thiểu: 274 giờ
+ Thời gian kiểm tra đầu vào: 01 giờ.
+ Thời gian kiểm tra hết mô đun: 02 giờ. 
+Thời gian kiểm tra kết thúc khóa học: 03 giờ.
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:



- Thời gian học các môn học  đào tạo nghề: 280 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 44 giờ;  thời gian học thực hành: 230 giờ; thời 

gian kiểm tra 06 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC  ĐÀO TẠO  VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã 
môn
học

Tên môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số
Lý

thuyết
Thực
hành

Kiểm
tra

Thời gian kiểm tra đầu vào 01 01

MH 01 Kỹ thuật chăn nuôi lợn 140 24 115 01

MH 02 Kỹ thuật phòng, trị bệnh cho lợn 136 20 115 01

Thời gian kiểm tra kết thúc khóa học 03 03

Tổng cộng 280 44 230 06

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Hướng dẫn sử dụng chuơng trình 

Chương trình đào tạo thường xuyên Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh
cho lợn được dùng đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề.
Khi người học học đủ các mô đun trong chương trình, tham dự các đợt kiểm tra
kết thúc mô đun, kiểm tra kết thúc khóa học và đạt yêu cầu học viên được cấp
chứng chỉ nghề thường xuyên.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một, hoặc một số mô đun
liên quan cho người học và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các
mô đun đó.

Chương trình nghề Kỹ thuật chăn nuôi,  phòng trị bệnh cho lợn bao gồm
02 môn học: 

MH 01: Kỹ thuật chăn nuôi lợn (140 giờ) trong đó có 24 giờ lý thuyết, 115
giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra.

MH 02: Kỹ thuật phòng, trị bệnh cho lợn (136 giờ) trong đó có 20 giờ lý
thuyết, 115 giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra.
- Kiểm tra đầu vào 1 giờ; kiểm tra kết thúc khoá học 3 giờ.
2. Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện dạy học và phương pháp dạy học
2.1. Chuẩn bị các điều kiện dạy học:
 Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho lợn trình
độ thường xuyên cần được tổ chức tại hiện trường có đủ cơ sở vật chất cần thiết
vào thời điểm nông nhàn tại các địa phương. Cũng có thể tổ chức dạy tại cơ sở
dạy nghề đáp ứng được yêu cầu về điều kiện thực hiện của chương trình đào tạo



nghề như:  Phòng học, máy tính, máy chiếu, phấn bảng; dụng cụ mẫu vật thực
hành; địa điểm thực hành.
2.2. Phương pháp dạy học:
- Thực hiện chương trình theo phương pháp mô đun, kết hợp chặt chẽ giữa dạy
lý thuyết và dạy thực hành trên các mô hình chăn nuôi lợn tại cơ sở, có sự hỗ trợ
của các phương tiện dạy học và mô hình sản xuất tiến tiến. Dạy theo phương
châm “cầm tay chỉ việc”.
- Trong quá trình đào tạo nên tổ chức cho học viên tham quan các mô hình chăn
nuôi lợn tiên tiến, học tập kinh nghiệm của người sản xuất giỏi và thành đạt
trong nghề, hoặc tham gia hội thi chăn nuôi lợn giỏi.
3. Hướng dẫn kiểm tra trong khóa học  
 Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học  được thực hiện
theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường
xuyên.

TT Các bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra

1 Kiểm tra đầu vào
Tích hợp: lý thuyết & thực

hành
Không quá 60 phút

2
Kiểm tra hết  môn

học
Tích hợp: lý thuyết & thực

hành
Không quá 60 phút

3
Kiểm tra kết thúc

khóa học
Tích hợp: lý thuyết & thực

hành
Không quá 180 phút

*  Kiểm tra đầu vào khóa học:
Khi bắt đầu khóa học, giáo viên (người dạy nghề) thực hiện kiểm tra, đánh giá
về kiến thức, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề đối với học viên để chuẩn bị nội
dung, phương pháp giảng dạy phù hợp. Nội dung, phương pháp kiểm tra do giáo
viên, người dạy nghề trực tiếp giảng dạy lựa chọn, quyết định và báo cáo cho
Trung tâm để phê duyệt.
* Kiểm tra kết thúc môn học:
Kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành bằng việc đánh giá kết quả thực
hiện các quy trình kỹ thuật trong từng môn học
* Kiểm tra kết thúc khóa học:
 Kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành bằng cách đánh giá kiến thức, kỹ
năng mềm và kỹ năng nghề trong chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn.



PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 377/QĐ-CĐKTKT  ngày  11/6 /2018 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN

Mã số môn học: MH 01
Thời gian môn học: 140 (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành: 115 giờ; kiểm tra:01
giờ).
I. VỊ  TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1.Vị trí 

+ Chăn nuôi lợn có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp,
nông thôn cũng như đối với nền kinh tế.

+ Chăn nuôi lợn là ngành sản xuất đem lại lợi nhuận cao do chu kỳ sản
xuất ngắn, giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi lại cao, giá trị lao động ngành này
có điều kiện tăng nhanh hơn so với trồng trọt, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật
vào chăn nuôi có thể tiến hành nhanh chóng và đem lại kết quả, hiệu quả kinh tế
xã hội cao. 
2. Tính chất

+ Điện Biên là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển chăn nuôi
một cách toàn diện. Đó là nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến thức ăn gia súc
như gạo, ngô, đậu tương... rất lớn và đa dạng.

+  Tuy có nhiều lợi thế nhưng tỉnh còn rất nhiều khó khăn trong việc phát
triển chăn nuôi lợn; qui mô sản xuất nhỏ lẻ,  trình độ thâm canh chăn nuôi còn
thấp. Chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa phát huy và tận dụng tiềm
năng sẵn có của địa phương,  sản phẩm thịt lợn chất lượng thấp, tốn nhiều công
sức, giá trị hàng hoá không cao, cơ sở vật chất phục vụ cho chăn nuôi còn yếu do
thiếu vốn sản xuất. Thị trường đầu vào và đầu ra cho chăn nuôi không ổn định đã
gây nên những trở ngại cho ngành.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
1. Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản:

- Hiểu được tầm quan trọng của ngành chăn nuôi lợn.
- Hiểu được các đặc điểm cơ bản của lợn. 
- Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cho lợn.
- Biết cách lai tạo giống lợn.
- Biết cách chọn giống lợn nuôi cho phù hợp.
2. Kỹ năng:
- Nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi. 
- Lựa chọn được giống lợn phù hợp với điều kiện sản xuất của mỗi địa

phương và phù hợp với trình độ sản xuất.
3. Thái độ:

- Có ý thức tuân thủ theo tiêu chí để lựa chọn được các giống lợn đem vào
nuôi phù hợp với tình hình địa phương.

- Xác định được vai trò của học nghề đối với cuộc sống người dân. 



III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

 TT Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

Bài 1
Một số kiến thức cơ bản trong chăn
nuôi lợn 4 1 3  

Bài 2 Giống và công tác chọn giống lợn 14 2 12  

Bài 3
Dinh  dưỡng  và  thức  ăn  trong  chăn
nuôi lợn 35 5 30  

Bài 4 Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống. 14 2 12  

Bài 5 Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản 20 5 15  

Bài 6 Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt 19 4 15  

Bài 7 Kỹ thuật nuôi lợn rừng 15 2 13  

Bài 8 Chuồng nuôi lợn 18 3 15  

Ôn tập kiểm tra 1
  1

Tổng
140 24 115 1

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Một số kiến thức cơ bản trong chăn nuôi lợn
Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của ngành (nghề) chăn nuôi lợn.
- Hiểu được các đặc điểm cơ bản của lợn. 
- Có thể đề ra các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi với từng loại lợn.
Nội dung:
I. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA CHĂN NUÔI LỢN

1. Vai trò.
2. Yêu cầu của chăn nuôi lợn.

II. MỘT SỐ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CHĂN NUÔI LỢN Ở NƯỚC TA
1. Giá thức ăn gia súc cao, chất lượng thức ăn chưa được kiểm soát.
2. Năng suất chăn nuôi lợn còn thấp.
3. Hệ thống giống lợn chưa hình thành.



4. Tình trạng thiếu nghiêm trọng các nguyên liệu dùng làm thức ăn cho lợn.
5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
6. Mối đe dọa nghiêm trọng từ dịch bệnh đến chăn nuôi lợn.
7. Đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
LỢN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Chính sách liên quan đến công tác giống lợn.
2. Chính sách liên quan đến sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi lợn.
3. Chính sách liên quan đến mạng lưới thú y và chế biến sản phẩm chăn nuôi
lợn.
4. Chính sách khuyến khích thị trường.
5. Chính sách về công tác quản lý đàn lợn.
6. Chính sách về đầu tư.
7. Chính sách cho công tác nghiên cứu khoa học và khuyến nông.
IV. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ SẢN XUẤT CỦA LỢN
1. Lợn có khả năng sản xuất cao.
2. Lợn là động vật ăn tạp và chịu đựng kham khổ tốt.
3. Khả năng thích nghi cao.
4. Thịt lợn có chất lượng thơm ngon, tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ mỡ cao trong thân thịt.
5. Lợn là loại vật nuôi dễ huấn luyện.
6. Đặc điểm tiêu hóa của bộ máy tiêu hoá lợn.
7. Thương mại, thu nhập và phúc lợi từ chăn nuôi lợn.
8. Lợn có khả năng sản xuất phân bón tốt.
9. Một số hạn chế của chăn nuôi lợn.

BÀI 2: Giống và công tác giống lợn
Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học phải:
- Nhận biết được một số giống lợn nội và giống lợn ngoại nhập được nuôi nhiều
ở nước ta.
- Hiểu được phương pháp chọn lọc, chän phối và phương pháp nhân giống lợn.
- Có thể áp dụng thành công trong công tác chọn tạo và lai giống lợn của gia
đình, địa phương.
Nội dung:

I. CÁC GIỐNG LỢN NỘI NƯỚC TA
1. Giống lợn Ỉ
2. Giống lợn Móng Cái                                            
II. CÁC GIỐNG LỢN NGOẠI NHẬP NUÔI Ở NƯỚC TA
1. Giống lợn Yorkshire
2. Lợn Landrace (LD)
3. Giống lợn Duroc (Du)
4. Giống lợn Pietrain (Pi)                                       
III. CÔNG TÁC GIỐNG LỢN



1. Phương hướng công tác giống lợn Việt Nam
2. Hệ thống công tác giống lợn Việt Nam
IV. CHỌN LỌC GIỐNG LỢN
1. Chọn lọc
2. Phương pháp chọn lọc
V. PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG LỢN
1. Nhân giống thuần chủng
2. Nhân giống tạp giao (hai giống trở lên)
V. SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN

BÀI 3: Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi lợn
Thời gian: 35 giờ

Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học phải:
- Hiểu được vai trò, đặc điểm và phân loại thức ăn.
- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng cho từng loại lợn.
- Biết cách phối trộn thức ăn dựa trên những loại thức ăn sẵn có của gia đình.
Nội dung:

I. Nhóm thức ăn giàu năng lượng.
II. Nhóm thức ăn giàu đạm.
III. Nhóm thức ăn giàu chất khoáng.
IV. Nhóm thức ăn giàu Vitamin.

BÀI 4: Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống
Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này nguời học có kiến thức để:
-  Chọn lợn đực giống.
- Áp dụng qui trình chăn nuôi lợn đực giống mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Nội dung:

I. VAI TRÒ CỦA LỢN ĐỰC GIỐNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN
II. CHỌN LỌC LỢN ĐỰC GIỐNG
1. Chọn qua đời trước
2. Chọn cá thể
III. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA LỢN ĐỰC GIỐNG
1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục lợn đực giống
2. Đặc điểm sản xuất tinh dịch lợn đực giống
3. Đặc điểm trao đổi chất của lợn đực giống
IV. NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT CHĂM SÓC LỢN ĐỰC
GIỐNG
1. Nhu cầu dinh dưỡng lợn đực giống
2. K ỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng
V. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG LỢN ĐỰC GIỐNG



1. Tuổi sử dụng
2. Tỷ lệ đực/cái, thời gian và chế độ sử dụng

BÀI 5: Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản
Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu và biết chọn lợn nái hậu bị, nái kiểm định và nái sinh sản cơ bản.
- Biết áp dụng kỹ thuật nuôi dưỡng lợn hậu bị, nái kiểm định và nái sinh sản cơ
bản. 
- Phát hiện lợn nái động dục và phương thức phối giống cho lợn nái đạt tỷ lệ thụ
thai cao.
- Biết áp dụng qui trình kỹ thuật chăn nuôi lợn nái nuôi con mang lại hiệu quả
kinh tế cao. 
Nội dung:

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
I. CÁC GIAI ĐOẠN SINH SẢN
II. GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC CỦA LỢN NÁI
III. SINH LÝ SINH SẢN
B. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CÁI HẬU BỊ
I. Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU
II. CHỌN LỌC LỢN CÁI LÀM NÁI SINH SẢN
1. Chọn lọc qua tổ tiên
2. Chọn lọc qua bản thân con vật
3. Chọn theo đời sau
III. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA LỢN NÁI HẬU BỊ
1. Đặc điểm sinh lý của lợn nái hậu bị
2. Biê ên pháp kích thích nái đô êng dục
3. Kiểm tra lợn nái có chửa sau phối
IV. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC LỢN NÁI HẬU BỊ
1. Nuôi dưỡng lợn nái hậu bị
2. Chăm sóc lợn nái hậu bị
3. Phối giống cho lợn nái hậu bị
4. Thú y đối với lợn nái hậu bị, nái chửa
C. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI CÓ CHỬA
I. YÊU CẦU TRONG CHĂN NUÔI LỢN NÁI CÓ CHỬA
II. Chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái chửa
1. Nuôi dưỡng
2. Chăm sóc

III. CHĂM SÓC LỢN NÁI ĐẺ
1. Chuẩn bị cho nái trước đẻ
2. Chăm sóc lợn trong khi đẻ
D. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI NUÔI CON
I. Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU



II. NUÔI DUỠNG, CHĂM SÓC LỢN NÁI NUÔI CON
1. Nuôi dưỡng lợn nái nuôi con
2. Chăm sóc lợn nái nuôi con
III. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON SAU CAI SỮA
1. Một số đặc điểm lợn con sau cai sữa
2. Những yêu cầu chăn nuôi lợn con sau cai sữa
3. Cai sữa lợn con

BÀI 6: Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt
Thời gian: 19 giờ

Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Chọn được lợn nuôi thịt.
- Áp dụng được qui trình chăn nuôi lợn thịt đạt hiệu quả kinh tế cao.
Nội dung:

I. VAI TRÒ CỦA CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRONG CHĂN NUÔI LỢN
1. Vai trò, vị trí 
2. Yêu cầu 
II. CHỌN LỢN NUÔI THỊT
1. Căn cứ 
2. Chọn công thức lai
3. Tiêu chuẩn chọn
4. Một số chú ý khi đi mua lợn giống thịt
III. KỸ THUẬT NUÔI DUỠNG LỢN THỊT
IV. Kỹ thuật thâm canh lợn hướng lạc
1.  Một số vấn đề chung về lợn hướng nạc
2. Kỹ thuâ êt chăn nuôi lợn con và lợn choai
3. Kỹ thuâ êt nuôi lợn thịt trên 60kg
4. Kỹ thuật cho lợn ăn
5. Kỹ thuật quản lý và chăm sóc lợn thịt
6. Kỹ thuật chăm sóc
7. Thú y đối với lợn thịt
8. Chuồng nuôi

BÀI 7: Kỹ thuật nuôi lợn rừng
Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của nghề chăn nuôi lợn rừng.
- Chọn được giống lợn rừng để nuôi.
- Áp dụng được qui trình chăn nuôi lợn rừng đạt hiệu quả kinh tế cao.
Nội dung:

1. Lợn đực giống
2. Lợn cái giống 



3. Lợn con
4. Phối giống
5. Chuồng trại
6. Thức ăn

BÀI 8: Chuồng nuôi lợn
Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của chuồng nuôi lợn.
- Biết cách xây dựng chuồng trại. 
Nội dung:

I. MỘT SỐ KIỂU CHUỒNG NUÔI LỢN
1. Các kiểu chuồng lợn ở nước ta
2. Một số kiểu chuồng nuôi khép kín và hiện đại ở nước ta
3. Kiểu chuồng lợn chăn nuôi theo gia đình
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CHUỒNG NUÔI
1. Vị trí và địa điểm chuồng nuôi
2. Hướng chuồng
3. Một số yêu cầu kỹ thuật trong kết cấu chuồng nuôi lợn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Phải có lớp học đảm bảo về diện tích giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành.
- Phải có đầy đủ trang thiết bị, mẫu vật dụng cụ  như: Bút, vở viết, tài liệu học
tập, mẫu vật dụng cụ thực hành.......
- Đội ngũ cán bộ giáo viên phải nhiệt tình, năng động, có kinh nghiệm giảng
dạy, tâm huyết với nghề.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra lý thuyết: Bằng phương pháp vấn đáp hoặc tự luận
- Kiểm tra kỹ năng thực hành: Đánh giá kết quả theo nhóm và thành viên trong nhóm.
2. Nội dung đánh giá
Tập trung vào đánh giá các kiến thức kỹ thuật chăn nuôi lợn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình áp dụng cho các khoá đào tạo nghề, trước hết là cho các
khoá đào tạo nghề phục vụ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm
2020.

- Chương trình có thể sử dụng dạy độc lập hoặc dạy cùng một số mô đun
khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng. 

- Ngoài người lao động nông thôn, chương trình này có thể giảng dạy nhằm
nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học



- Đào tạo tích hợp giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính;
đồng thời phải gắn với thực tế sản xuất, kinh doanh  (vừa làm, vừa học); phát
huy vai trò chủ động, năng lực tự học và kinh nghiệm của người học; sử dụng
phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin truyền thông để nâng cao chất
lượng hiệu quả dạy và học.

- Đào tạo tập trung và chú trọng những phần quan trọng, chia nhóm thực
hành tại cơ sở sản xuất hộ gia đình.

- Tham quan một số mô hình đã và đang chăn nuôi tại địa phương.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Tổ chức được việc nuôi lợn đực giống, lợn nái và lợn thịt an toàn sinh học
thông qua thực hiện hoàn chỉnh các khâu: xây dựng chuồng trại, chọn con giống,
nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh.

- Khai thác có hiệu quả cao lợn đực giống, lợn nái và lợn thịt đồng thời tạo
ra được các thế hệ lợn con có năng suất cao.

TRƯỞNG KHOA KH- KT 

Nguyễn Thị Vân Anh

Điện Biên, ngày   tháng   năm 2018
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Thị Vân Anh



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
 KỸ THUẬT PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN

Mã số môn học: MH 02.
Thời gian môn học: 136 giờ (lý thuyết: 20 giờ; lhực hành: 115 giờ; kiểm tra: 01
giờ).
I. VỊ  TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1.Vị trí 
+ Chăn nuôi lợn có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông
thôn cũng như đối với nền kinh tế.
+ Chăn nuôi lợn là ngành sản xuất đem lại lợi nhuận cao do chu kỳ sản xuất ngắn,
giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi lại cao, giá trị lao động ngành này có điều kiện
tăng nhanh hơn so với trồng trọt, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi
có thể tiến hành nhanh chóng và đem lại kết quả, hiệu quả kinh tế xã hội cao. 
2. Tính chất
+ Điện Biên là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển chăn nuôi một
cách toàn diện. Đó là nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến thức ăn gia súc như
gạo, ngô, đậu tương, sắn... rất lớn và đa dạng.
+ Tuy có nhiều lợi thế nhưng tỉnh còn rất nhiều khó khăn trong việc phát triển chăn
nuôi lợn; qui mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ thâm canh chăn nuôi còn thấp. Chăn
nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa phát huy và tận dụng tiềm năng sẵn có
của địa phương, sản phẩm thịt lợn chất lượng thấp, tốn nhiều công sức, giá trị hàng
hoá không cao, cơ sở vật chất phục vụ cho chăn nuôi còn yếu do thiếu vốn sản
xuất. Thị trường đầu vào và đầu ra cho chăn nuôi không ổn định đã gây nên những
trở ngại cho ngành.
+ Bên cạnh những tiềm năng về phát triển chăn nuôi lợn thì cũng đứng trước nguy
cơ dịch hại xẩy ra do đó phòng và trị bệnh là một trong những vấn đề cấp thiết hiện
nay.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
1. Kiến thức 
- Nhận biết và sử dụng được một số loại thuốc, vacxin và dụng cụ thú y thường
dùng trong phòng trị bệnh cho lợn
- Biết cách phòng, trị một số bệnh thường gặp trên lợn.
2. Kỹ năng
- Chẩn đoán và đưa ra được phác đồ điều trị một bệnh trên lợn
- Biết sử dụng thuốc vác xin  và một số dụng cụ thú y
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp.
- Xác định được vai trò của phòng trừ dịch bệnh đối với chăn nuôi nói chung và
chăn nuôi lợn nói riêng. 
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Thời gian (giờ)



2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thuốc, vacxin và dụng cụ thú y thường dùng trong phòng trị bệnh
cho lợn

Thời gian: 50 giờ

Mục tiêu:
Trình bày được công dụng, cách dùng các loại thuốc và dụng cụ thú y trong
phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả
 Nội dung:

1. Các nhóm thuốc thông dụng
1.1. Thuốc kháng sinh
1.2. Thuốc tác động lên các hệ cơ quan
1.3. Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm
1.4. Vitamin, khoáng chất, dịch truyền
1.5. Thuốc trị ký sinh trùng
1.6. Thuốc khử trùng và sát trùng
1.7. Vacxin
1.8. Chế phẩm sinh học
2. Một số lưu ý khi dùng thuốc
2.1. Những thông tin cần lưu ý ghi trên nhãn thuốc
2.2. Cách tính liều lượng thuốc
3. Các dụng cụ thú y thông dụng
3.1. Nhiệt kế
3.2. Xi-lanh, kim tiêm
3.3. Panh, nỉa, kéo, dao mổ
3.4. Kim, chỉ phẫu thuật
4. Cách đưa thuốc vào cơ thể
4.1. Tiêm thuốc
4.2. Cho ăn hoặc uống thuốc
4.3. Bôi thuốc ngoài da
4.4. Thụt rửa hoặc bơm thuốc

Bài 2: Phòng và trị một số bệnh lây lan ở lợn rừng, lợn nuôi thả
Thời gian: 85 giờ

Mục tiêu:
Nhận biết, chẩn đoán và đề ra được biện pháp phòng, trị các bệnh lây lan

thường xảy ra ở lợn.
Nội dung:

1. Nguyên tắc phòng bệnh



1.1. Vệ sinh thú y
1.2. Tiêm phòng vacxin
2. Phân biệt lợn khỏe và lợn ốm
2.1. Đặc điểm của lợn khỏe
2.2. Đặc điểm của lợn ốm
3. Phòng, trị một số bệnh lây lan thường hay xảy ra ở lợn
3.1. Bệnh dịch tả
3.3. Bệnh phó thương hàn
3.4. Bệnh lở mồm long móng
3.5. Bệnh suyễn lợn
3.6. Bệnh E.coli sưng phù đầu
3.7. Bệnh tai xanh  (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn - PRRS) 
3.7.1. Nguyên nhân
3.8. Bệnh Lepto (Bệnh lợn nghệ)
3.9. Bệnh Đóng dấu lợn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Phải có lớp học đảm bảo về diện tích giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành.
- Phải có đầy đủ trang thiết bị học, thực hành như: Bút, vở viết, tài liệu học tập,
mẫu vật, dụng cụ thực hành.......
- Đội ngũ cán bộ giáo viên phải nhiệt tình, năng động, có kinh nghiệm giảng
dạy, tâm huyết với nghề.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra lý thuyết: Bằng phương pháp vấn đáp hoặc tự luận 
- Kiểm tra kỹ năng thực hành: Đánh giá kết quả theo nhóm và thành viên trong nhóm.
2. Nội dung đánh giá:
Tập trung vào đánh giá các kiến thức kỹ năng phòng, trị bệnh cho lợn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình áp dụng cho các khoá đào tạo nghề, trước hết là cho các
khoá đào tạo nghề phục vụ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm
2020.

- Chương trình có thể sử dụng dạy độc lập hoặc dạy cùng một số mô đun
khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng. 

- Ngoài người lao động nông thôn, chương trình này có thể giảng dạy nhằm
nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đào tạo tích hợp giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính;

đồng thời phải gắn với thực tế sản xuất, kinh doanh (vừa làm, vừa học); phát
huy vai trò chủ động, năng lực tự học và kinh nghiệm của người học; sử dụng
phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin truyền thông để nâng cao chất
lượng hiệu quả dạy và học.



- Đào tạo tập trung và chú trọng những phần quan trọng, chia nhóm
thực hành tại cơ sở sản xuất hộ gia đình.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phát hiện được các bệnh truyền lây thường hay gặp trong chăn nuôi lợn
như: bệnh tai xanh, bệnh sốt lở mồm long móng, bệnh phó thương hàn, bệnh tụ
huyết trùng, các bệnh giun sán, bệnh cầu trùng.

    - Đưa ra được biện pháp giải quyết tình huống bệnh một cách
khoa học và phù hợp với luật pháp, với vấn đề an toàn cho vệ sinh môi trường,
cho người tiêu thụ sản phẩm từ lợn.

TRƯỞNG  KHOA KH- KT 

Nguyễn Thị Vân Anh

Điện Biên, ngày  tháng   năm 2018
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Thị Vân Anh
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