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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

NGHỀ THÚ Y VIÊN XÃ, THÔN, BẢN

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

Tên nghề: Thú y viên xã, thôn, bản

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có nhu cầu. 

Số lượng môn học đào tạo: 07

Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ:

a. Kiến thức:

+ Hiểu được nhiệm vụ, những kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật

của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực thú y.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về thuốc thú y và các bệnh thường

gặp ở gia súc và gia cầm, từ đó có biện pháp can thiệp phù hợp.

+ Trình bày được một số kiến thức chăn nuôi cơ bản về gia súc, gia cầm.

Từ đó, biết vận dụng các kiến thức đã học được về thú y để làm tốt công việc,

nhiệm vụ trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi

và con người tại địa phương.

b. Kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc phòng và điều trị

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương.

+Nhận biết được các loại thuốc thú y và chẩn đoán được một số bệnh

thường gặp ở gia súc và gia cầm.

+ Biết cách phòng bệnh và điều trị bệnh cho đàn vật nuôi.

c. Thái độ: 

+ Có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định của Nhà nước và luật thú y

+ Có suy nghĩ tích cực và trách nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ được giao.

+ Có tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, sức khỏe cho đàn vật

nuôi và con người.

2.  Cơ hội việc làm: 

Sau khi học xong chương trình, người học có thể làm công tác chuyên

môn liên quan đến công tác thú y tại các xã, thôn, bản; có thể áp dụng những



kiến thức đã được học tập về phòng và điều trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

của gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống.

II.  THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI

THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

- Thời gian học tập: 08 tuần.

- Thời gian thực học: 280 giờ, trong đó

+ Thời gian thực học tối thiểu: 265 giờ.

+ Thời gian ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học: 15 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: 51 giờ

- Thời gian học thực hành: 214 giờ

- Thời gian kiểm tra, thi: 15 giờ

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

Mã Tên môn học 

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổn

g số

Trong đó

Lý

thuyết

Thực

hành,

thảo

luận

Kiểm

tra

Kiểm tra đầu vào 1 0 0 1
MH 01 Luật Thú y và các văn bản liên quan 7 2 4 1
MH 02 Thú y cơ bản 45 9 35 1
MH 03 Bệnh ở lợn 45 9 35 1
MH 04 Bệnh ở trâu bò, dê, ngựa, chó 45 9 35 1
MH 05 Bệnh ở gia cầm 45 9 35 1
MH 06 Một số bệnh thường gặp ở gia súc sinh sản 40 4 35 1
MH 07 Một số kiến thức chăn nuôi đại cương 45 9 35 1

Kiểm tra kết thúc khóa học 7 0 0 7
 Tổng cộng 280 51 214 15

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 chương trình: 



Chương trình đào tạo nghề Thú y viên xã, thôn, bản được dùng đào tạo

nghề cho cán bộ thú y xã, thôn, bản và lao động nông thôn có nhu cầu học nghề.

Khi học viên tích lũy đủ đủ các môn học  trong chương trình, tham dự các đợt

kiểm tra kết thúc môn học , kiểm tra kết thúc khóa học và đạt yêu thì được cấp

chứng chỉ đào tạo nghề.

Chương trình đào tạo nghề cho thú y viên xã, thôn, bản bao gồm 07 môn

học  với các nội dung như sau: 

Khi bắt đầu khóa học, giảng viên thực hiện kiểm tra (01 giờ) để 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 giảng viên

trực tiếp giảng dạy lựa chọn, quyết định.

Môn học 1: Luật Thú y và các văn bản liên quan (7 giờ) trong đó có 2

giờ lý thuyết, 4 giờ thực hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học 1:

- Cung cấp cho học viên các văn bản pháp quy liên quan đến công tác thú y

cơ sở và hành nghề thú y.

- Các văn bản cấp Chính phủ, cấp Bộ và cấp Ngành thú y về tổ chức Mạng

lưới cơ sở, phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật và xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của

thú y xã).

Môn học 2: Thú y cơ bản (45 giờ) trong đó có 9 giờ lý thuyết, 35 giờ thực

hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học 2:

- Xác định nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi

- Hướng dẫn cách khám bệnh, phòng bệnh và điều trị bệnh cho đàn vật nuôi

- Tìm hiểu một số nhóm thuốc và cách sử dụng thường được sử dụng trong thú y

để điều trị bệnh.

- Giới thiệu một số dụng cụ thú y và hướng dẫn cách sử dụng

- Hướng dẫn các phương pháp đưa thuốc vào cơ thể gia súc, gia cầm

Môn học 3: Bệnh ở lợn (45 giờ) trong đó có 9 giờ lý thuyết, 35 giờ thực

hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học 3.

- Đặc điểm sinh lý, giải phẫu và cách mổ khám lợn.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-

trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở lợn.



- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây

và bệnh ký sinh trùng ở lợn.

- Hướng dẫn một số kỹ thuật ngoại khoa.

Môn học  4: Bệnh ở trâu bò, dê, ngựa, chó (45 giờ) trong đó có 9 giờ lý

thuyết, 35 giờ thực hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học  4.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, phòng, trị bệnh lây,

không lây và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò.

- Nhận biết được triệu chứng, biện pháp phòng, trị bệnh lây, không lây và

bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò.

Môn học  5: Bệnh ở gia cầm (45 giờ) trong đó có 9 giờ lý thuyết, 35 giờ

thực hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học  5.

- Đặc điểm sinh lý và cách mổ khám gia cầm.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-

trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở gia cầm.

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây

và bệnh ký sinh trùng ở gia cầm.

Môn học  6: Một số bệnh thường gặp ở gia súc sinh sản  (45 giờ) trong

đó có 9 giờ lý thuyết, 35 giờ thực hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học  6:

- Những trường hợp đẻ khó ở gia súc và hướng dẫn cách can thiệp.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị một số bệnh sinh

sản thường gặp ở gia súc.

- Nhận biết, phân biệt được triệu chứng và biện pháp phòng - trị của bệnh

sản khoa trong thú y.

Môn học  7: Một số kiến thức chăn nuôi đại cương (45 giờ) trong đó có

9 giờ lý thuyết, 35 giờ thực hành, thảo luận và 1 giờ kiểm tra.

Nội dung chính của môn học  7:

- Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt lai F1, lợn nái sinh sản

- Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn (nuôi thịt)…

- Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò.

- Kỹ thuật chăn nuôi dê.

2. Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện dạy học và phương pháp dạy học

2.1. Chuẩn bị các điều kiện dạy học: 



- Phòng học lý thuyết

- Máy tính, máy chiếu projecto

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan.

- Câu hỏi, bài tập thực hành

2.2. Phương pháp dạy học: 

- Phát vấn, vấn đáp, thuyết trình, đưa câu hỏi để thảo luận.

- Điều kiện dự thi kết thúc khóa học:

+ Học viên tham dự 80% số giờ lên lớp và thực hành, thực tập.

+ Điểm trung bình kiểm tra phải đạt từ 3,0 trở lên.

3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học

T

T

Môn học

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



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 

LUẬT THÚ Y VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Mã số môn học : MH 01

Thời gian môn học: 7 giờ (Lý thuyết: 2 giờ, Thực hành: 4 giờ, Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí

Luật thú y và các văn bản liên quan là môn học cơ sở ngành trong chương

trình đào tạo nghề Thú y viên xã, thôn, bản.

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào tạo nghề

Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến thức về một số loại văn bản

pháp luật có liên quan đến lĩnh vự thú y…

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

- Nắm được nhiệm vụ của người làm công tác thú y xã, thôn, bản.

- Trình bày được một số khái niệm và một số văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y.

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Nhiệm vụ của thú y viên cấp xã, thôn, 

bản và các văn bản liên quan đến công 

tác thú y cơ sở và hành nghề thú y

3 1 2 0

2
Một số văn bản của chính phủ, cấp bộ, 

ngành thú y
3 1 2 0

Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 7 2 4 1

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Nhiệm vụ của thú y viên cấp xã, thôn, bản và các văn bản liên 

quan đến công tác thú y cơ sở và hành nghề thú y

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: 

- Kiến thức



Giúp thú y viên cấp xã, thôn, bản nhận thức rõ nhiệm vụ công việc của

mình, từ đó có tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền.

Cung cấp một số văn bản hiện nay có liên quan đến công tác thú y và

hành nghề thú y tại địa phương.

- Về kỹ năng:

Học viên có thể xác định, áp dụng được các văn bản kiến thức đã học vào 

thực tiễn công việc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Nhiệm vụ của thú y cơ sở

1.1. Nhiệm vụ của thú y cấp xã

1.2. Nhiệm vụ của thú y viên thôn, bản

2. Các văn bản liên quan đến công tác thú y cơ sở và hành nghề thú y

2.1. Giới thiệu về luật thú y 2016

2.2. Giới thiệu về nghị định 35/2016/NĐ – CP quy định một số điều của luật thú

y 2016

a. Quy định về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở

- Mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn

- Thú y tại các cơ sở

b. Một số quy định về hành nghề thú y

- Chứng chỉ hành nghề thú y

- Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề

- Thủ tục cấp, thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y

- Những trường hợp không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

- Các trường hợp phải thu hồi chứng chỉ hành nghề thú y

- Các hành vi nghiêm cấm

- Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề thú y

c. Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật

- Điều kiện vệ sinh thú y đối cới chăn nuôi của hộ gia đình, cá nhân.

- Cách ly con vật trước khi đưa vào nuôi tại cơ sở

- Phòng bệnh bắt buộc cho động vật



- Trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc phòng bệnh cho động vật

- Xây dựng, quản lý vùng an toàn dịch bệnh động vật

- Chữa bệnh cho động vật

- Biện pháp thú y đối với vùng có ổ dịch cũ, vùng đã bị dịch uy hiếp

- Cách ly động vật trong vùng có dịch

- Lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong vùng có dịch

- Biện pháp đối với vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm

- Tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Chương 2: Một số văn bản của chính phủ, cấp bộ, ngành thú y

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

 Cung cấp cho học viên một số văn bản của các cấp, các ngành có liên

quan đến ngành thú y.

- Về kỹ năng:

Học viên có thể xác định, áp dụng được các văn bản kiến thức đã học vào 

thực tiễn công việc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng 

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Quy định về tiêm phòng bắt buộc vaccine cho gia súc, gia cầm (quyết định

63/2005/QĐ – BNN)

1.1. Quy định chung

1.2. Tiêm phòng đối với từng bệnh

1.3. Trách nhiệm thực hiện.

2. Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật, các

bệnh phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc.

2.1. Danh mục các bệnh phải công bố dịch

2.2. Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật

2.3. Danh mục các bệnh phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc.

3. Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

3.1. Quy định chung



3.2. Hành vi vi phạ hành chính, hình thức và mức phạt

3.3. Hành vi vi phạm quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm

soát giết mổ, vệ sinh thú y

3.4. Thẩm quyền, thủ tuc xử phạt vi phạm hành chính

3.5. Khiếu nại, tố cáo

4. Giới thiệu một số văn bản phòng chống dịch bệnh động vật nguy hiểm.

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 

Sau khi học xong môn học , giảng viên sử dụng thi, kiểm tra lý thuyết.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra lý thuyết hoặc vấn đáp: 
+ Xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm của thú y xã, thôn, bản.

+ Nắm được một số quy định về hành nghề thú y

+ Nắm được một số quy định về tiêm phòng bắt buộc cho gia súc, danh mục các

bệnh phải tiêm phòng ở gia súc.

- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức khả năng

ứng dụng vào thực hiện công việc.

- Thái độ:
Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu

 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;

 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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



- Đào tạo tích hợp giữa lý thuyết với thực tế; 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.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

+ Nắm được một số quy định về hành nghề thú y

+ Nắm được một số quy định về tiêm phòng bắt buộc cho gia súc, danh mục các 

bệnh phải tiêm phòng ở gia súc.

Điện Biên, ngày      tháng      năm 
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TRƯỞNG KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

THÚ Y CƠ BẢN

Mã số môn học : MH 02

Thời gian môn học : 45 giờ (Lý thuyết: 9 giờ, Thực hành: 35 giờ, Kiểm tra: 01 giờ)

III. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí

Thú y cơ bản là môn học  cơ sở ngành trong chương trình đào tạo nghề

được bố trí học ngay sau khi kết thúc chương trình học các môn học  chung.

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào tạo

nghề  Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến thức về các nguyên

nhân gây bệnh, phương pháp phòng chống bệnh, khám bệnh cho vật nuôi. Giới

thiệu một số nhóm thuốc được sử dụng phổ biến và hướng dẫn cách dùng…

IV. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

- Trình bày được những nguyên nhân gây bệnh cho gia súc.

- Trình bày được các phương  pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm cho đàn

vật nuôi.

- Nêu được cách khám bệnh cho vật nuôi khi bị bệnh.

- Trình bày được một số nhóm thuốc phổ biến hiện nay được sử dụng trong

thú y và ứng dụng trong điều trị bệnh cho gia súc.

- Biết cách sử dụng một số dụng cụ thường dùng trong thú y

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1 Các nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi 9 2 7 0

2
Phương pháp phòng và chống bệnh 

truyền nhiễm cho vật nuôi
9 2 7 0

3 Khám bệnh cho vật nuôi 8 1 7 0

4 Thuốc và cách sử dụng 9 2 7 0

5
Hướng dẫn sử dụng một số loại dụng cụ

thú y
9 2 7 0



Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 45 9 35 1

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi          Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về bệnh, các nguyên nhân gây

nên bệnh ở vật nuôi, con đường xâm nhập, phát sinh và lây lan dịch bệnh qua đó

có biện pháp phòng và điều trị bệnh phù hợp. 

- Về kỹ năng:

Học viên có thể xác định được các nguyên nhân gây bệnh cho đàn gia súc,

gia cầm, có biện pháp phòng trừ dịch bệnh hiệu quả.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Khái niệm về bệnh

2. Các nguyên nhân gây ra bệnh ở vật nuôi 

2.1. Nhóm nguyên nhân do mầm bệnh

a. Do vi sinh vật

b. Do ký sinh trùng

2.2. Nhóm nguyên nhân do các yếu tố khác của môi trường xung quanh

a. Do chất độc

b. Do chăm sóc, nuôi dưỡng và sử dụng

3. Sự lan truyền của mầm bệnh

3.1. Các con đường xâm nhập của mầm bệnh

3.2. Nung bệnh (ủ bệnh)

- Khái niệm về Nung bệnh

- Ứng dụng sự hiểu biết về thời gian nung bệnh

3.3. Con đường bài xuất mầm bệnh từ con ốm

- Ký sinh trùng



- Vi sinh vật

3.4. Cách lây lan mầm bệnh

- Lây nhiễm trực tiếp

- Lây lan gián tiếp

Chương 2. Phương pháp phòng và chống bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi

 Thời gian: 9 giờ 

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về  bệnh truyền nhiễm, bệnh

không truyền nhiễm, nguyên nhân và điều kiện để bệnh truyền nhiễm xảy ra,

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng:

Sau khi học xong, học viên có thể xác định được các nguyên nhân, điều 

kiện để bệnh truyền nhiễm phát triển thành dịch để gây bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm, từ đó có biện pháp tác động phù hợp vào các khâu của quá trình dịch 

dịch nhằm tiêu diệt hoặc hạn chế sự phát triển của mầm bệnh, giảm thiệt hại cho

chăn nuôi.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Một số khái niệm cơ bản

1.1. Khái niệm bệnh truyền nhiễm

1.2. Khái niệm bệnh không truyền nhiễm

2. Nguyên nhân gây nên bệnh truyền nhiễm

3.Điều kiện để bệnh truyền nhiễm xảy ra

3.1. Mầm bệnh và nguồn chứa mầm bệnh

3.2. Môi trường và mầm bệnh trung gian truyền bệnh

3.3. Quần thể động vật cảm thụ (quần thể động vật có thể bị mắc bệnh)

4. Phương pháp phòng và chống bệnh truyền nhiễm cho gia súc, gia cầm

4.1. Khái niệm phòng bệnh

4.2. Các biện pháp phòng bệnh

a. Đối với mầm bệnh



b. Đối với môi trường

c. Đối với quần thể động vật cảm thụ

 Chương 3. Khám bệnh cho vật nuôi   Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về cố định cho gia súc, cách

khám bệnh cho vật nuôi, thông qua kiểm tra, quan sát con vật để từ đó xác định

bệnh con vật đang mắc để có hướng điều trị phù hợp.

- Về kỹ năng:

Sau khi học xong, học viên có thể cố định gia súc để thăm khám, kiểm tra,

Biết cách quan sát, xác định con vật mắc bệnh qua triệu chứng lâm sàng bên

ngoài, từ đó đưa ra hướng điều trị bệnh cho con vật.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân. 

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Hỏi chủ vật nuôi về con vật ốm

1.1. Hỏi thông tin về con vật

- Nguồn gốc vật nuôi

- Tuổi

- Tính biệt

- tình trạng sức khỏe hiện tại của con vật

1.2. Hỏi biểu hiện bệnh

1.3. Hỏi thông tin về môi trường xung quanh

- Thức ăn, nước uống

- Phương thức chăn nuôi

- Chuồng nuôi

- Có nhập đàn mới hay không?

1.4. Tác động của chủ vật nuôi

2. Quan sát bên ngoài con vật ốm

2.1. Tình trạng hiện tại

2.2. Lông, da

2.3. Hô hấp



2.4. Kiểm tra phân

2.5. Kiểm tra nước tiểu

3. Cách cố định vật nuôi

3.1. Cố định trâu bò

3.2. Cố định bê nghé

3.3. Cố định lợn

- Lợn lớn

- Lợn nhỏ

4. Khám trực tiếp cho con vật

4.1. Kiểm tra thân nhiệt

4.2. Sờ nắn và khám các cơ quan

Chương 4: Thuốc và cách sử dụng Thời gian: 9 giờ 

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về các nhóm thuốc thường được

sử dụng trong thú y và cách sử dụng chúng trong điều trị bệnh cho gia súc, gia

cầm.

- Về kỹ năng:

Sau khi học xong, học viên có thể lựa chọn đúng thuốc để điều trị bệnh

cho con vật.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân. 

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Các nhóm thuốc thường dùng

1.1. Kháng sinh

a. Nhóm thuốc kháng sinh

b. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của kháng sinh

1.2. Nhóm vitamin, khoáng

a. Một số loại vitamin chủ yếu

b. Khoáng

1.3. Thuốc trị ký sinh trùng



a. Thuốc trị nội ký sinh trùng

b. Thuốc trị ngoại ký sinh trùng

c. Thuốc trị ký sinh trùng đường máu

d. Thuốc tẩy sán lá gan trâu bò

1.4. Thuốc sát trùng cục bộ

1.5. Thuốc chống viêm, hạ sốt, giảm đau

2. Các cách đưa thuốc vào cơ thể

2.1. Tiêm

2.2. Cho ăn uống

2.3. Bôi ngoài da

2.4. Thụt, rửa, bơm

3. Những thông tin cần thiết khi xem nhãn thuốc

4. Cách tính liều lượng thuốc

5. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản thuốc

6. chọn kháng sinh để điều trị dựa theo triệu chứng bệnh

6.1. Khi vật nuôi có triệu chứng chủ yếu ở đường hô hấp

6.2. Khi vật nuôi có triệu chứng chủ yếu ở đường tiêu hóa

Chương 5: Hướng dẫn sử dụng một số loại dụng cụ thú y

Thời gian: 9 giờ 

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức, hiểu biết về một số dụng cụ

thường được sử dụng trong thú y và cách sử dụng, bảo quản chúng trong phòng,

điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Về kỹ năng:

Sau khi học xong, học viên biết cách sử dụng các dụng cụ để ứng dụng

trong việc phòng trị bệnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân. 

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Một số loại dụng cụ thú y thường dùng

1.1. Bơm và kim tiêm



a. Bơm tiêm

b. Kim tiêm

c. Cách dùng

1.2. Dao mổ và kim khâu

a. Dao mổ

b. Kim khâu

1.3. Panh và kéo

a. Panh

b. Kéo

1.4. Nhiệt kế

2. Khử trùng và bảo quản dụng cụ thú y

2.1. Khử trùng

2.2. Bảo quản.

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 

Sau khi học xong môn học , giảng viên có thể sử dụng kết hợp thi, kiểm

tra lý thuyết kết hợp thực hành.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành và vấn đáp: 
+ Các nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi

+ Phương pháp phòng và chống bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi

+ Khám bệnh cho vật nuôi

+ Thuốc và cách sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng một số loại dụng cụ thú y

- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức thực hiện
công việc:
+ Kiểm tra khám bệnh, cố định gia súc
+ Kiểm tra, sử dụng xi lanh



+ Thao tác lấy thuốc khi tiêm
+ Thao tác đưa thuốc vào cơ thể động vật
- Thái độ:

Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu
 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;
 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;
 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.
- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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
- Ký năng sử dụng xi lanh, bơm kim tiêm.
- Kỹ năng khám bệnh cho gia súc
- Kỹ năng sử dụng và đưa thuốc vào trong cơ thể động vật
- Kỹ năng phòng bệnh cho động vật nuôi.

Điện Biên, ngày      tháng      năm 
201..

TRƯỞNG KHOA
KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 



BỆNH Ở LỢN

Mã số môn học : MH 03

Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 9 giờ, Thực hành: 35 giờ, Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí

Bệnh ở lợn là môn học  chuyên ngành trong chương trình đào tạo nghề

Thú y viên xã, thôn, bản được bố trí học ngay sau khi kết thúc chương trình học

môn học Thú y cơ bản.

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào nghề

ngành Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến thức về các bệnh xảy

ra ở lợn…

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Học xong chương này người học có khả năng:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở lợn.

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây
và bệnh ký sinh trùng ở lợn.

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1
Đặc điểm sinh lý, giải phẫu và cách mổ 

khám lợn
7 2 5 0

2 Bệnh lây nhiễm ở lợn 13 3 10 0

3 Bệnh không lây nhiễm ở lợn 12 2 10 0

4 Bệnh ký sinh trùng ở lợn 12 2 10 0

Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 45 9 35 1

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đặc điểm sinh lý, giải phẫu và cách mổ khám lợn 



Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được những đặc điểm bên ngoài, biểu hiện bệnh tích ở các cơ
quan của lợn khỏe mạnh.

- Trình bày được cách mổ khám lợn.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được biểu hiện lâm sàng và bệnh tích khác thường ở lợn bệnh

- Thực hiện mổ khám lợn độc lập để xác định biểu hiện bệnh ở lợn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Quan sát các biểu hiện bên ngoài của một lợn khỏe

1.1. Da và lông

1.2. Mắt

1.3. Mũi

1.4. Tai

1.5. Đuôi

1.6. Chân

1.7. Trạng thái chung

1.8. Phân

1.9. Nước tiểu

2. Quan sát và kiểm tra một số cơ quan ngoài

2.1. Cơ quan sinh dục

2.2. Hô hấp

2.3. Thân nhiệt

3. Một số cơ quan nội tạng quan trọng của lợn

3.1. Các hạch lympho chính

3.2. Lách

3.3. Hệ hô hấp

3.4. hệ tiêu hóa

3.5. Hệ bài tiết



3.6. Hệ sinh sản

4. Cách mổ khám lợn

4.1. Chuẩn bị

- Địa điểm

- Dụng cụ

4.2. Các bước mổ khám

- Cắt tiết

- Bẻ doãng 4 chân

- Rạch dọc theo đường trắng ngực – bụng

- Mổ xoang bụng

- Kiểm tra ruột và dạ dày

- Khám gan

- Khám lách

- Khám thận

- Khám bóng đái

- Khám hầu

- Khám khí quản

- Khám phổi

- Khám tim

- Khám đường tiêu hóa

- Khám thực quản

- Khám ruột non

- Khám ruột già

- Khám hạch màng treo ruột

4.3. Vệ sinh tiêu độc sau khi mổ khám

4.4. Một số chú ý.

Chương 2. Bệnh lây nhiễm ở lợn Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh lây nhiễm ở lợn.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây nhiễm ở
lợn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:



Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Bệnh dịch tả lợn

1.1. Đặc điểm của bệnh

1.2. Triệu chứng lâm sàng

1.3. Bệnh tích

1.4. Chẩn đoán

1.5. Phòng và trị bệnh

2. Bệnh tụ huyết trùng lợn

2.1. Đặc điểm của bệnh

2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.3. Bệnh tích

2.4. Chẩn đoán

2.5. Phòng và trị bệnh

3. Bệnh phó thương hàn lợn

3.1. Đặc điểm của bệnh

3.2. Triệu chứng lâm sàng

3.3. Bệnh tích

3.4. Chẩn đoán

3.5. Phòng và trị bệnh

4. Bệnh đóng dấu lợn

4.1. Đặc điểm của bệnh

4.2. Triệu chứng lâm sàng

4.3. Bệnh tích

4.4. Phòng và trị bệnh

5. Bệnh tai xanh

5.1. Đặc điểm của bệnh

5.2. Triệu chứng lâm sàng

5.3. Bệnh tích

5.4. Chẩn đoán

5.5. Phòng và trị bệnh

Chương 3. Bệnh không lây nhiễm ở lợn Thời gian: 12 giờ



Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh không lây nhiễm ở lợn.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh không lây
nhiễm ở lợn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Bệnh phân trắng lợn con

1.1. Đặc điểm bệnh

1.2. Nguyên nhân gây bệnh

a. Do điều kiện vệ sinh dinh dưỡng

b. Do đặc điểm sinh lý của lợn con

c. Do vi khuẩn đường ruột

1.3 Triệu chứng

1.4. Bệnh tích

1.5. Chẩn đoán

1.6. Phòng và trị bệnh

2. Bệnh tiêu chảy ở lợn

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Triệu chứng

2.3. Phòng và điều trị bệnh

3. bệnh phù đầu lợn con (E. coli dung huyết)

3.1. Đặc điểm bệnh

3.2. Triệu chứng

3.3. Phòng bệnh

3.4. Điều trị

Chương 4. Bệnh Ký sinh trùng ở lợn Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:



- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh ký sinh trùng ở lợn.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh ký sinh trùng
ở lợn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung

1. Bệnh giun đũa lợn

1.1. Nguyên nhân bệnh

1.2. Triệu chứng

1.3. Chẩn đoán

1.4. Phòng và điều trị bệnh

2. Bệnh sán lá ruột lợn

2.1. Nguyên nhân bệnh

2.2. Triệu chứng

2.3. Phòng bệnh

2.4. Điều trị bệnh

3. Bệnh ghẻ lợn

3.1. Nguyên nhân bệnh

3.2. Triệu chứng

3.3. Chẩn đoán

3.4. Điều trị.

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 



Sau khi học xong môn học , giảng viên có thể sử dụng kết hợp thi, kiểm

tra lý thuyết kết hợp thực hành.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành và vấn đáp các nội dung
+ Sinh lý, mổ khám, giải phẫu lợn
+ Bệnh lây nhiễm ở lợn
+ Bệnh không lây nhiễm ở lợn
+ Bệnh ký sinh trùng ở lợn
- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức thực hiện

công việc:

+ Cách chẩn đoán, phân biệt bệnh

+ Khả năng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh

- Thái độ:
Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu

 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;

 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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 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

- Kỹ năng điều trị bệnh cho lợn



- Kỹ năng phân biệt các bệnh ở lợn

Điện Biên, ngày      tháng      năm 

201..

TRƯỞNG KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

BỆNH Ở TRÂU BÒ, DÊ, NGỰA, CHÓ

Mã số môn học : MH 04

Thời gian môn học : 45 giờ (Lý thuyết: 9 giờ, Thực hành: 35 giờ, Kiểm tra: 01

giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

1. Vị trí

Bệnh ở trâu, bò, dê, ngựa, chó là môn học  chuyên ngành trong chương

trình đào tạo nghề Thú y viên xã, thôn, bản được bố trí học ngay sau khi kết thúc

chương trình học môn học Bệnh ở lợn.

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào nghề

Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến thức về các bệnh xảy ra ở

trâu, bò, dê, ngựa, chó…

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Học xong chương này người học có khả năng:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò, dê, ngựa, chó.

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây
và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò, dê, ngựa, chó.

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1 Bệnh ở trâu, bò 13 3 10 0

2 Bệnh ở dê 12 2 10 0

3 Bệnh ở ngựa 12 2 10 0

4 Bệnh ở chó 7 2 5 0

Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 45 9 35 1

2. Nội dung chi tiết:



Chương 1: Bệnh ở trâu, bò Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây
và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Bệnh lây

1.1 Bệnh nhiệt than

1.1.1 Nguyên nhân bệnh

1.1.2. Triệu chứng bệnh

1.1.3. Bệnh tích của bệnh

1.1.4. Chẩn đoán bệnh

1.1.5. Phòng và trị bệnh

1.2. Bệnh lở mồm long móng trâu, bò

1.2.1. Nguyên nhân bệnh

1.2.2. Triệu chứng bệnh

1.2.3. Bệnh tích của bệnh

1.2.4. Chẩn đoán bệnh

1.2.5. Phòng và trị bệnh

1.3. Bệnh tụ huyết trùng trâu bò

1.3.1. Nguyên nhân bệnh

1.3.2. Triệu chứng bệnh

1.3.3. Bệnh tích của bệnh

1.3.4. Chẩn đoán bệnh

1.3.5. Phòng và trị bệnh

1.4. Bệnh dịch tả trâu bò

1.4.1. Nguyên nhân bệnh



1.4.2. Triệu chứng bệnh

1.4.3. Bệnh tích của bệnh

1.4.4. Chẩn đoán bệnh

1.4.5. Phòng và trị bệnh

2. Bệnh không lây

2.1. Bệnh chướng hơi dạ cỏ

2.1.1. Đặc điểm bệnh

2.1.2. Nguyên nhân

2.1.3. Triệu chứng

2.1.4. Điều trị bệnh

2.2. Bệnh liệt dạ cỏ

2.2.1. Đặc điểm bệnh

2.2.2. Nguyên nhân

2.2.3. Triệu chứng

2.2.4. Điều trị bệnh

2.3. Bệnh trúng độc sắn

2.3.1. Nguyên nhân bệnh

2.3.2. Triệu chứng bệnh

2.3.3. Chẩn đoán bệnh

2.3.4. Phòng và trị bệnh

3. Bệnh ký sinh trùng

3.1. Bệnh tiên mao trùng

3.1.1. Đặc điểm bệnh

3.1.2. Căn bệnh

3.1.3 Dịch tễ học

3.1.4. Triệu chứng

3.1.5. Điều trị

3.2. Bệnh sán lá gan

3.2.1. Căn bệnh

3.2.2. Vòng đời

3.2.3. Triệu chứng

3.2.4. Điều trị

3.2.5. Phòng bệnh

3.3. Bệnh giun đũa bê nghé

3.3.1. Nguyên nhân



3.3.2. Triệu chứng

3.3.3. Điều trị

3.4. Bệnh viêm kết mạc mắt

3.4.1. Nguyên nhân

3.4.2. Triệu chứng

3.4.3. Điều trị

Chương 2: Bệnh ở dê Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh ở dê.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh ở dê.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Bệnh đậu dê

1.1. Đặc điểm bệnh

1.2. Nguyên nhân

1.3. Triệu chứng

1.4. Bệnh tích

1.5. Điều trị

1.6. Phòng bệnh

2. Bệnh viêm mắt truyền nhiễm

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3 Trị bệnh

3. Bệnh viêm loét miệng truyền nhiễm

3.1. Nguyên nhân

3.2. Triệu chứng

3.3. Điều trị

4. Bệnh viêm phổi truyền nhiễm



4.1. Nguyên nhân

4.2. Triệu chứng

4.3. phòng bệnh

4.4. Điều trị bệnh

5. Hội chứng tiêu chảy của dê

5.1. Nguyên nhân gây tiêu chảy ở dê

5.2. Triệu chứng

5.3. Phòng bệnh tiêu chảy ở dê

5.4. Điều trị bệnh

Chương 3: Bệnh ở Ngựa Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh ở ngựa.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh ở ngựa.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Hội chứng đau bụng ngựa

1.1. Khái niệm

1.2. Nguyên nhân

1.3. Triệu chứng

1.4. Nguyên tắc chẩn đoán và điều trị

1.5. Biện pháp phòng bệnh

2. Bệnh viêm phổi truyền nhiễm

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Phòng bệnh viêm phổi cho ngựa

2.4. Điều trị bệnh viêm phổi cho ngựa

Chương 4: Bệnh ở Chó Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu: 



- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh ở chó

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh ở chó.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung:

1. Bệnh sài sốt chó (ca rê)

1.1. Khái niệm bệnh

1.2. Nguyên nhân

1.3. Triệu chứng

1.4. Điều trị

1.5. Phòng bệnh

2. Bệnh viêm ruột cấp

2.1. Khái niệm bệnh

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Điều trị

2.5. Phòng bệnh

3. Bệnh ghẻ da trên chó

3.1. Nguyên nhân gây bệnh

3.2. Triệu chứng

3.3. Phòng bệnh

3.4. Trị bệnh

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 

Sau khi học xong môn học , giảng viên có thể sử dụng kết hợp thi, kiểm

tra lý thuyết kết hợp thực hành.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành và vấn đáp các nội dung
+ Bệnh ở trâu bò
+ Bệnh ở dê
+ Bệnh ở Ngựa
+ Bệnh ở chó
- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức thực hiện

công việc:

+ Cách chẩn đoán, phân biệt bệnh

+ Khả năng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh

- Thái độ:
Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu

 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;

 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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 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



- Kỹ năng điều trị bệnh cho trâu, bò, dê, ngựa, chó

- Kỹ năng phân biệt các bệnh ở trâu, bò, dê, ngựa, chó

Điện Biên, ngày      tháng      năm 

201..

TRƯỞNG KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

BỆNH Ở GIA CẦM

Mã số môn học: MH 05

Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 9 giờ, Thực hành: 35 giờ, Kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí

Bệnh ở lợn là môn học  chuyên ngành trong chương trình đào tạo nghề

Thú y viên xã, thôn, bản được bố trí học ngay sau khi kết thúc chương trình học

môn học Bệnh ở trâu, bò, ngựa, dê, chó.

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào tạo

nghề Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến thức về các bệnh xảy

ra ở gia cầm…

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Học xong chương này người học có khả năng:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở gia cầm.

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây
và bệnh ký sinh trùng ở gia cầm.

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1
Đặc điểm sinh lý, giải phẫu và cách mổ 

khám gia cầm
7 2 5 0

2 Bệnh lây nhiễm ở gia cầm 13 3 10 0

3 Bệnh không lây nhiễm ở gia cầm 13 3 10 0

4 Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm 12 2 10 0

Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 45 9 35 1

2. Nội dung chi tiết:



Chương 1: Đặc điểm sinh lý, giải phẫu và cách mổ khám gia cầm 

Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được những đặc điểm bên ngoài, biểu hiện bệnh tích ở các cơ
quan của gia cầm khỏe mạnh.

- Trình bày được cách mổ khám gia cầm.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được biểu hiện lâm sàng và bệnh tích khác thường ở gia cầm
bệnh

- Thực hiện mổ khám gia cầm để xác định biểu hiện bệnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Cấu tạo và chức năng các cơ quan nội tạng của gà

1.1. Hệ hô hấp

1.2. Hệ tiêu hóa

1.3. Hệ sinh dục – bài tiết

1.4. Các cơ quan quan trọng khác

2. Quan sát các đặc điểm bên ngoài của gà

3. Các bước mổ khám

3.1. Chuẩn bị

3.2. Mốt số khái niệm về biểu hiện bệnh tích

3.3. Mổ khám

- Cắt tiết gà

- làm ướt bộ lông trước khi mổ

- Lột da ngực da đùi

- Kiểm tra các cơ quan nội tạng

- Kiểm tra hệ tiêu hóa

- Lấy bệnh phẩm

- Vệ sinh, tiêu độc sau mổ khám

Chương 2. Bệnh lây nhiễm ở gia cầm Thời gian: 13 giờ



Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh lây nhiễm ở gia cầm.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây nhiễm ở
gia cầm.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Bệnh cúm gia cầm

1.1. Nguyên nhân bệnh

1.2. triệu chứng

1.3. Bệnh tích

1.4. Phòng bệnh cho gia cầm

2. Bệnh Newcastle (gà rù)

2.1. Căn bệnh

2.2. Triệu chứng

2.3. Bệnh tích

2.4. Phòng trị

3. Bệnh Gumboro

3.1. Căn bệnh

3.2. Triệu chứng

3.3. Bệnh tích

3.4. Phòng bệnh

3.5. Trị bệnh

4. Bệnh dịch tả vịt

4.1. Khái niệm bệnh

4.2. Căn bệnh

4.3. Triệu chứng

4.4. Trị bệnh

4.5. Phòng bệnh



5. Bệnh đậu gà

5.1. Căn bệnh

5.2. Triệu chứng

5.3. Phòng bệnh

5.4. Trị bệnh

6. Bệnh tụ huyết trùng gia cầm

6.1. Căn bệnh

6.2. Triệu chứng

6.3. Bệnh tích

6.4. Phòng bệnh

6.5. Trị bệnh

7. Bệnh CRD (hen gà)

7.1. Căn bệnh

7.2. Triệu chứng

7.3. Bệnh tích

7.4. Phòng và trị bệnh

8. Bệnh thương hàn gà (gà lớn), bệnh bạch lỵ (gà con)

8.1. Căn bệnh

8.2. Triệu chứng

8.3. Bệnh tích

8.4. Phòng bệnh

8.5. Trị bệnh

Chương 3. Bệnh không lây nhiễm ở gia cầm Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh không lây nhiễm ở gia cầm.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh không lây
nhiễm ở gia cầm.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.



Nội dung: 

1. Bệnh thiếu vitamin B1

1.1. Nguyên nhân bệnh

1.2. Triệu chứng

1.3. Chẩn đoán

1.4. Phòng và trị bệnh

2. Bệnh thiếu Vitamin A

2.1. Nguyên nhân bệnh

2.2. Triệu chứng

2.3. Chẩn đoán

2.4. Phòng và trị bệnh 

3. Bệnh thiếu Vitamin E

3.1. Nguyên nhân bệnh

3.2. Triệu chứng

3.3. Chẩn đoán

3.4. Phòng và trị bệnh 

4. Bệnh thiếu khoáng

4.1. Nguyên nhân bệnh

4.2. Triệu chứng

4.3. Chẩn đoán

4.4. Phòng và trị bệnh

Chương 4. Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán, phòng-
trị bệnh ký sinh trùng ở gia cầm.

- Về kỹ năng:

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh ký sinh trùng
ở gia cầm.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 



1. Tác hại của nội ký sinh trùng đối với gia cầm

1.1. Cướp đoạt dinh dưỡng

1.2. Gây tổn thương cơ quan nội tạng

2. Cách lây nhiễm

2.1. Trực tiếp

2.2. Gián tiếp (qua ký chủ trung gian)

3. Một số nội ký sinh trùng gây hại ở gà

4. Bệnh cầu trùng gà

4.1. Nguyên nhân

4.2. Triệu chứng lâm sàng

4.3. Bệnh tích

4.4. Điều trị

4.5. Phòng ngừa

5. Bệnh giun đũa gà

5.1. Nguyên nhân

5.2. Triệu chứng lâm sàng

5.3. Bệnh tích

5.4. Điều trị

5.5. Phòng ngừa

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 

Sau khi học xong môn học , giảng viên có thể sử dụng kết hợp thi, kiểm

tra lý thuyết kết hợp thực hành.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành và vấn đáp các nội dung
+ Bệnh truyền lây ở gia cầm

+ Bệnh không truyền lây ở gia cầm

+ Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm



- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức thực hiện

công việc:

+ Cách chẩn đoán, phân biệt bệnh

+ Khả năng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh

- Thái độ:

Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu

 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;

 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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 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

- Chẩn đoán, phân biệt các bệnh ở gia cầm

- Sử dụng thuốc điều trị bệnh cho gia cầm
Điện Biên, ngày      tháng      năm 
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TRƯỞNG KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở GIA SÚC SINH SẢN

Mã số môn học : MH 06



Thời gian môn học : 40 giờ (Lý thuyết: 4 giờ, Thực hành: 35 giờ, Kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí

Một số bệnh thường gặp ở gia súc sinh sản là môn học chuyên ngành trong

chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề được bố trí học ngay sau khi kết thúc

chương trình học môn học  5 (Bệnh ở gia cầm)

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào tạo

trình độ sơ cấp nghề ngành Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến

thức về các nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp can thiệp, điều trị một số

bệnh thường gặp ở gia súc sinh sản …

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

- Cung cấp những hiểu biết và những biện pháp can thiệp những trường hợp

đẻ khó ở gia súc

- Cung cấp cho học viên một số hiểu biết, làm rõ về nguyên nhân, biểu hiện

và cách xử lý các bệnh sinh sản của gia súc.

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1 Can thiệp những trường hợp đẻ khó 11 0 11 0

2 Một số bệnh sản khoa thường gặp 28 4 24 0

Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 45 4 35 1

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Can thiệp những trường hợp đẻ khó          Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm đẻ khó, một số loại

đẻ khó thường gặp và biện pháp can thiệp. 



- Về kỹ năng:

Học viên có thể xác định được biểu hiện và từng trường hợp đẻ khó ở gia 

súc, từ đó có biện pháp can thiệp có hiệu quả.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Khái niệm hiện tượng đẻ khó

2. Một số loại đẻ khó và biện pháp can thiệp

2.1. Thai quá to

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.2. Đầu và cổ quay sang một bên

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.3. Đầu thai gập xuống

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.4. Đầu gối của thai ra ngoài trước

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.5. Vai của thai ra ngoài trước

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.6. Chân trước của thai đè lên đỉnh đầu

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.7. Khoeo thai ra ngoài trước

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.8. Mông thai ra ngoài trước

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp



2.9. Thai nghiêng, ngửa và đầu thai có hướng ra ngoài trước

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.10. Thai nghiêng, ngửa và đuôi thai có hướng ra ngoài trước

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.11. Thai ngang

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

2.12. Thai vuông góc thước thợ

a. Biểu hiện

b. Biện pháp can thiệp

Chương 2: Một số bệnh sản khoa thường gặp Thời gian: 28 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số bệnh sản khoa thường

gặp ở gia súc và biện pháp can thiệp. 

- Về kỹ năng:

Học viên có thể phát hiện, xác định được biểu hiện và thực hiện, thao tác 

khi gia súc mắc phải, từ đó có biện pháp can thiệp có hiệu quả.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Bệnh rặn đẻ quá sớm (động thai)

1.1. Khái niệm về bệnh

1.2. Nguyên nhân

1.3. Triệu chứng

1.4. Điều trị

2. Bệnh rặn đẻ quá yếu

2.1. Khái niệm về bệnh

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng



2.4. Điều trị

3. Bệnh bại liệt ở lợn nái đẻ

3.1. Nguyên nhân

3.2. Triệu chứng

3.3. Điều trị

4. Bệnh bại liệt trước khi đẻ

4.1. Khái niệm về bệnh

4.2. Nguyên nhân gây bệnh

4.3. Triệu chứng

4.4. Phương pháp điều trị

5. Bệnh âm đạo lộn ra ngoài

5.1. Khái niệm về bệnh

5.2. Nguyên nhân gây bệnh

5.3. Triệu chứng

5.4. Phương pháp điều trị

6. Bệnh sát nhau

6.1. Khái niệm về bệnh

6.2. Nguyên nhân gây bệnh

6.3. Triệu chứng

6.4. Phương pháp điều trị

7. Bệnh viêm tử cung

7.1. Khái niệm về bệnh

7.2. Nguyên nhân gây bệnh

7.3. Phân loại các thể viêm tử cung

a. Viêm nội mạc tử cung

b. Viêm cơ tử cung

c. Viêm tương mạc tử cung

7.4.  Chẩn đoán phân biệt các thể viêm tử cung

7.5. Phương pháp điều trị

8. Bệnh xuất huyết tử cung

8.1. Khái niệm về bệnh

8.2. Nguyên nhân gây bệnh

8.3. Triệu chứng

8.4. Phương pháp điều trị

9. Bệnh tử cung lộn bít tất



9.1. Khái niệm về bệnh

9.2. Nguyên nhân gây bệnh

9.3. Triệu chứng

9.4. Phương pháp điều trị

10. Bệnh viêm vú

10.1. Nguyên nhân

10.2. Triệu chứng

10.3. Phòng và điều trị bệnh

11. Bệnh mất sữa ở lợn

11.1. Nguyên nhân

11.2. Triệu chứng của bệnh

11.3. Phòng và điều trị bệnh

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 

Sau khi học xong môn học , giảng viên có thể sử dụng kết hợp thi, kiểm

tra lý thuyết kết hợp thực hành.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành và vấn đáp các nội dung
+ Bệnh bại liệt ở lợn nái đẻ
+ Bệnh sát nhau

+ Bệnh viêm tử cung
+ Bệnh bại liệt trước đẻ
+ Bệnh tử cung lộn bít tất
+ Bệnh mất sữa
+ Bệnh viêm vú
- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức thực hiện

công việc:

+ Cách chẩn đoán, phân biệt bệnh

+ Khả năng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh



- Thái độ:
Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu

 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;

 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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 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

- Chẩn đoán, phân biệt các bệnh sản khoa ở gia súc
Điện Biên, ngày      tháng      năm 
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TRƯỞNG KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

KIẾN THỨC CHĂN NUÔI ĐẠI CƯƠNG

Mã số môn học : MH 07

Thời gian môn học : 45 giờ (Lý thuyết: 9 giờ, Thực hành: 35 giờ, Kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 



1. Vị trí

Chăn nuôi đại cương là môn học  bổ sung kiến thức chuyên ngành trong

chương trình đào tạo nghề Thú y viên xã, thôn, bản.

2. Tính chất: 

Là môn học  khoa học có tính chất bắt buộc thuộc chương trình đào tạo

nghề Thú y viên xã, thôn, bản, nhằm trang bị những kiến thức về các kỹ thuật

chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, chăn nuôi trâu, bò; chăn nuôi dê; chăn nuôi gà, vịt  …

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

- Cung cấp những hiểu biết về các kỹ thuật chăn nuôi lợn, trâu, bò, dê…

- Giúp học viên có cơ sở khoa học khi chăn nuôi gia súc.

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

TT Tên Chương

Thời gian (giờ)

Tổng

số

Trong đó
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1 Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt 12 2 10 0

2 Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái 6 1 5 0

3 Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn 6 1 5 0

4 Kỹ thuật chăn nuôi vịt 6 1 5 0

5 Kỹ thuật chăn nuôi dê 7 2 5 0

6 Kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò 7 2 5 0

Kiểm tra 1 tiết 1 0 0 1

Cộng 45 9 35 1

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt          Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số giống lợn hiện nuôi tại

nước ta, phân tích ưu nhược điểm của từng loại lợn. 

Cung cấp kỹ thuật chọn lợn đạt tiêu chuẩn



Giúp học viên xác định, xây dựng chuồng nuôi lợn

Hướng dẫn học viên cách phối trộn, lập công thức thức ăn cho lợn ở các

giai đoạn khác nhau.

Hướng dẫn cách phòng bệnh cho lợn thịt

- Về kỹ năng:

Học viên xác định được ưu, nhược điểm của từng loại lợn, cách chọn lợn 

đạt tiêu chuẩn làm giống, để lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thực tế của cá

nhân và địa phương.

Học viên biết cách xây dựng chuồng trại, biết phối trộn thức ăn cho lợn

Học viên hiểu và thao tác được các biện pháp phòng bệnh cho lợn thịt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Giống lợn

a. Giới thiệu một số giống lợn hiện nay

b. Ưu điểm

c. Nhược điểm

2. Kỹ thuật chọn lợn

2.1. Qua ngoại hình

2.2. qua thể chất

3. Cách làm chuống nuôi

3.1. Địa điểm, vị trí

3.2. Hướng chuồng

3.3. Diện tích chuồng

4. Cách phối trộn thức ăn và khẩu phần ăn

4.1. Yêu cầu nguyên liệu

4.2. Cách phối trộn thức ăn

4.3. Công thức phối trộn thức ăn

4.4. Khẩu phần cho lợn ăn

5. Vệ sinh phòng bệnh

5.1. Chăm sóc lợn thịt

5.2. Phòng bệnh bằng vaccine cho lợn thịt



Chương 2: Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái         Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về chọn lợn, nuôi dưỡng lợn nái

hậu bị. Phát hiện động dục và xác định thời điểm phối giống.

Cung cấp kiến thức về chăm sóc lợn nái trong giai đoạn mang thai, lợn nái

đẻ, chăm sóc lợn con…

- Về kỹ năng:

Học viên xác định lựa chọn được lợn làm giống, biết cách chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn ở các giai đoạn (Hậu bị, nái mang thai, nái đẻ và lợn con).

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Chọn lợn nái hậu bị

2. Nuôi dưỡng lợn nái hậu bị

2.1. Thức ăn

2.2. Nước uống

3. Phát hiện động dục và xác định thời điểm phối giống

- trước chịu đực

- Chịu đực

- Sau chịu đực

4. Chăm sóc lợn nái mang thai

4.1. Thức ăn cho lợn chửa

4.2. Nước uống cho lợn nái chửa

5. Chăm sóc lợn nái đẻ

5.1. Thời gian trước khi lợn đẻ

5.2. Lợn đẻ

5.3. Sữa đầu

6. Chăm sóc lợn con

6.1. Làm ổ úm cho lợn con

- Tác dụng của ổ úm

- Cách làm ổ úm



6.2. Sử dụng ổ úm.

Chương 3: Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức

Cung cấp cho học viên một số giống gà nội, nhập nội hiện đang nuôi phổ

biến ở Việt Nam, ưu nhược điểm của từng loại.

Hướng dẫn cách chọn con giống, cách phối trộn thức ăn cho gà …

Cung cấp kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc gà ở các giai đoạn.

- Về kỹ năng:

Học viên xác định lựa chọn được lợn làm giống, biết cách chăm sóc nuôi 

dưỡng gà ở các giai đoạn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Giới thiệu giống gà

1.1. Một số giống gà nội nuôi phổ biến ở Việt Nam

1.2. Một số giống gà nhập nội phù hợp với điều kiện nuôi trong nông hộ

2. Cách chọn con giống

2.1. Nguyên tắc lựa chọn

2.2. Cách chọn

3. Phối trộn thức ăn cho gà

4. Nuôi dưỡng và chăm sóc gà con từ 0 – 4 tuần tuổi

4.1. Độn lót chuống

4.2. Nhiêt độ

4.3. Máng ăn, máng uống

4.4. Thức ăn

4.5. Nước uống

4.6. Mật độ nuôi

4.7. Ánh sang.

5. Nuôi dưỡng và chăm sóc gà con từ 5 tuần tuổi đến xuất bán

5.1. Bãi chăn thả

5.2. Cách cho ăn



5.3. Nước uống và chế độ cho uống

5.4. Quản lý đàn gà

5.5. Vệ sinh phòng bệnh

6. Lịch sử dụng vaccine phòng bệnh cho gà

Chương 4: Kỹ thuật chăn nuôi vịt  Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức

Cung cấp cho học viên kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vịt ở các giai

đoạn.

- Về kỹ năng:

Học viên biết cách chăm sóc nuôi dưỡng vịt ở các giai đoạn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình hoc tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung: 

1. Kỹ thuật nuôi vịt con (từ 1 – 56 ngày tuổi)

1.1. Chuồng nuôi

- Khí hậu, mật độ chiếu sáng của chuồng nuôi

- Nhiệt độ chuồng nuôi

- Ẩm độ

- Mật độ nuôi

- Chế độ chiếu sáng

1.2. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng

- Nước uống

- Tiêu chuẩn thức ăn

- Lượng thức ăn cho ăn

- Kỹ thuật cho ăn

- Chăm sóc

2. Nuôi vịt đẻ (56 ngày đến trước khi đẻ)

2.1. Điều kiện nuôi

2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc

3. Nuôi vịt hậu bị (từ đẻ bói đến hết 2 năm đẻ)

3.1. Điều kiện nuôi



3.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc

3.3. Một số chú ý

Chương 5: Kỹ thuật chăn nuôi dê  Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức

Cung cấp cho học viên kỹ thuật xây dựng chuồng trại, nuôi dưỡng và

chăm sóc dê ở các giai đoạn.

- Về kỹ năng:

Học viên biết cách xây dựng chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng dê ở các 

giai đoạn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình học tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung

1. Mục đích và yêu cầu chuồng trại nuôi dê

1.1. Yêu cầu chung về chuồng trại nuôi dê

1.2. Diện tích chuồng

1.3. Nền chuồng

2. Chăn nuôi dê cái sinh sản

2.1. Hoạt động sinh dục và sinh sản của dê cái

2.2. Phối giống cho dê cái

2.3. Nuôi dưỡng và chăm sóc dê cái mang thai

2.4. Hộ lý và chăm sóc dê đẻ

- Dấu hiệu dê sắp đẻ

- Hộ lý dê đẻ

- Hộ lý sau đẻ

3. Chăm sóc dê đực giống

3.1. Hoạt động sinh dục của dê đực

3.2. Nuôi dưỡng dê đực giống

3.3. Chăm sóc dê đực giống

4. Nuôi dưỡng và chăm sóc dê con

4.1. Chăm sóc và nuôi dưỡng dê con sau sinh

4.2. Nuôi dê con trước 45 ngày tuổi



4.3. Nuôi dê con giai đoạn 46 ngày tuổi đến cai sữa

5. Chăn nuôi dê thịt

5.1. chọn dê nuôi thịt

5.2. Nuôi dưỡng và chăm sóc dê sinh trưởng

Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò  Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu: 

- Về kiến thức

Cung cấp cho học viên một số giống trâu, bò đang nuôi tại Việt Nam;

những nguyên tắc cơ bản về xây dựng chuồng trại.

Cung cấp kiến thức khoa học chăn nuôi trâu bò đực giống, trâu bò cái sinh

sản, chăn nuôi bê nghé, chăn nuôi trâu, bò cày kéo, chăn nuôi trâu bò thịt.

Hướng dẫn kỹ thuật chế biến và sử dụng thức ăn cho trâu bò

- Về kỹ năng:

Học viên biết cách xây dựng chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng trâu, bò ở 

các giai đoạn.

Học viên biết cách chế biến một số thức ăn cho trâu bò.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức trong quá trình học tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng

cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng trong chăn nuôi.

Tích cực đọc tài liệu, giáo trình, tham gia đóng góp xây dựng bài và tham

gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, thảo luận.

Nội dung

1. Giống trâu bò

1.1. Trâu việt nam

1.2. Bò vàng Việt Nam

1.3. Bò lai sin

2. Những nguyên tắc cơ bản về xây dựng chuống trại

2.1. Vị trí cây dựng chuồng trại

2.2. Các kiểu bố trí chuồng nuôi

2.3. Hệ thống vệ sinh và xử lý nước thải

3. Chăn nuôi trâu bò đực giống

3.1. Chọn trâu, bò đực

3.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng và sử dụng

4. Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản

4.1. Chọn trâu bò cái



4.2. Sự động dục và thời điểm phối giống thích hợp

4.3. Triệu chứng có chửa và sắp đẻ

4.4. Chăm sóc, nuôi dưỡng

4.5. Vệ sinh chuống trại

5. Chăn nuôi bê, nghé

5.1. Chăn nuôi bê nghé từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi

5.2. Chăn nuôi bê nghé từ 7 tháng tuổi trở lên

6. Cách chăn nuôi trâu bò cày kéo

6.1. Chọn trâu bò cày kéo

6.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc và sử dụng

7. Chăn nuôi trâu bò thịt

7.1. Chọn trâu bò nuôi thịt

7.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng

8. Kỹ thuật chế biến và sử dụng thức ăn cho trâu bò

8.1. Rơm ủ ure

8.2. Kiềm hóa rơm

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 như: Bút, vở viết, tài liệu học tập..... 

- Đội ngũ cán bộ, giảng 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: 

Sau khi học xong môn học , giảng viên có thể sử dụng kết hợp thi, kiểm

tra lý thuyết kết hợp thực hành.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức:

     Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành và vấn đáp các nội dung
+ Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, lợn nái

+ Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn

+ Kỹ thuật chăn nuôi dê, trâu, bò.

- Kỹ năng: được đánh giá bằng cách quan sát các thao tác, cách thức thực hiện

công việc:

+ Cách xây dựng chuồng trại cho gia súc, gia cầm



+ Cách chăm sóc một số loại gia súc gia cầm ở các giai đoạn.

- Thái độ:

Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, giám sát các yêu cầu

 Ý thức tự giác, nghiêm túc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, vệ sinh sạch sẽ;

 Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng 

- Đào tạo thú y viên xã, thôn, bản.

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng.

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 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

- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại cho gia súc gia cầm

- Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm ở các giai đoạn
Điện Biên, ngày      tháng      năm 
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TRƯỞNG KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Vân Anh

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuyên


