
 

Tuần Nội dung bài giảng - Bài tập 

Số tiết 

Sinh viên chuẩn bị Lý 
thuyế

t  

Bài 
tập 

1 Phân nhóm, hướng dẫn học, hướng dẫn đánh giá 
kết quả của môn học 0.5   

 Chia nhóm (4 SV/nhóm); - 
Nhận bài tập; - Phân công công 
việc của các thành viên trong 
nhóm 

Từ:  31/07 Tổng quan về Quản trị thực phẩm     

Đến: 06/08 Các khái niệm về thực phẩm, chuỗi thực phẩm, 
quản trị thực phẩm 1   

  Bài tập về nhà 0.5   

2 Tổng quan về  Quản trị thực phẩm     Bài tập chuẩn bị: Phân tích 
chuổi thực phẩm của 1 sản 
phẩm thực phẩm cụ thể (thiết 
lập chuỗi, phân tích các yếu tố 
ảnh hưởng, các vai trò của các 
bên liên quan, xu hướng của 
chuổi trong bối cảnh hiện tại) 

Từ:   07/08 Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi 
thực phẩm   0.5 

Đến: 13/08 Thảo luận về vai trò của các bên có liên quan 
trong chuỗi thực phẩm   0.5 

  Thảo luận về các xu hướng quản trị thực phẩm 
hiện nay trên thế giới 1   

3 Quản trị thực phẩm theo chuỗi giá trị     Bài tập chuẩn bị: Phân tích 
chuổi thực phẩm của 1 sản 
phẩm thực phẩm cụ thể (vai trò 
của con người trong chuỗi) 

Từ:   14/08 Các vấn đề trọng tâm trong chiến lược quản trị 
chuỗi thực phẩm 1   

Đến: 20/08 Thảo luận về vai trò của con người trong chuỗi 
thực phẩm   1 

4 Quản trị thực phẩm theo chuỗi giá trị     Bài tập chuẩn bị: Phân tích 
chuỗi thực phẩm của 1 sản 
phẩm thực phẩm cụ thể 
(nguyên liệu và quản lý sản 
xuất) 

Từ:   21/08 Thảo luận về nguồn nguyên liệu,  quản lý sản 
xuất trong chuỗi thực phẩm 1 1 

Đến: 03/09       
5 Quản trị thực phẩm theo chuỗi giá trị     Bài tập chuẩn bị: Phân tích 

chuỗi thực phẩm của 1 sản 
phẩm thực phẩm cụ thể 
(marketing thực phẩm) 

Từ:   04/09 Thảo luận về mối quan hệ giữa marketing thực 
phẩm và quản lý chuỗi 1 1 

Đến: 10/09      

6 Quản trị thực phẩm theo chuỗi giá trị     Bài tập chuẩn bị: Phân tích 
chuỗi thực phẩm của 1 sản 
phẩm thực phẩm cụ thể (phân 
phối và tiêu dùng) 

Từ:   11/09 Thảo luận về phân phối và tiêu dùng thực phẩm 
trong chuối giá trị 1 1 

Đến: 17/09      

        Giao bài tập về nhà 2 
7 Quản trị sản phẩm thực phẩm     Bài tập chuẩn bị: Phân tích 

chuỗi thực phẩm của 1 sản 
phẩm thực phẩm cụ thể (Đánh 
giá chất lượng) 

Từ:   18/09 Đánh giá chất lượng sản phẩm trong chuỗi thực 
phẩm 1 1 

Đến: 24/09      
8 Quản trị sản phẩm thực phẩm     Bài tập chuẩn bị: Tìm hiểu về 

các quy định của Việt Nam 
trong công bố chất lượng sản 
phẩm 

Từ:   25/09 Hướng dẫn tra cứu các qui định của Việt Nam về 
công bố chất lượng thực phẩm 1 1 

Đến: 01/10       
        Kiểm tra giữa kỳ 



Tuần Nội dung bài giảng - Bài tập 

Số tiết 

Sinh viên chuẩn bị Lý 
thuyế

t  

Bài 
tập 

9 Quản trị sản phẩm thực phẩm     
Bài tập chuẩn bị: Lập hồ sơ 
công bố chất lượng cho sản 
phẩm thực phẩm cụ thể 

Từ:   02/10 Lập hồ sơ công bố chất lượng cho một sản phẩm 
cụ thể 1 1 

Đến: 08/10       
10 Quản trị sản phẩm thực phẩm     Bài tập chuẩn bị: Lập hồ sơ 

công bố chất lượng cho sản 
phẩm thực phẩm cụ thể (tiếp 
theo) 

Từ:   09/10 Lập hồ sơ công bố chất lượng cho một sản phẩm 
cụ thể   2 

Đến: 15/10       
11 Hệ thống truy xuất và nhận diện thương hiệu     

Bài tập chuẩn bị: Các quy định 
về truy xuất nguồn gốc 

Từ:   16/10 Truy xuất nguồn gốc và nhận diện thương hiệu 1   

Đến: 22/10 Thảo luận về tầm quan trọng của truy xuất nguồn 
gốc và hệ thống nhận diện thương hiệu   1 

12 Hệ thống truy xuất và nhận diện thương hiệu     
Bài tập chuẩn bị: Thiết lập hệ 
thống truy xuất cho một sản 
phẩm cụ thể 

Từ:   23/10 Thiết lập hệ thống truy xuất cho  sản phẩm thực 
phẩm 1 1 

Đến: 29/10       
13 Hệ thống truy xuất và nhận diện thương hiệu     

Bài tập chuẩn bị: Thiết lập hệ 
thống truy xuất cho một sản 
phẩm cụ thể 

Từ:   30/10 Thiết lập hệ thống truy xuất cho  sản phẩm thực 
phẩm 1 1 

Đến: 05/11       
14 Đánh giá Chuỗi cung ứng thực phẩm     Bài tập chuẩn bị: Tìm hiểu và 

phân tích ý nghĩa một số tiêu 
chuẩn hệ thống quản trị thực 
phẩm theo chuỗi như GLOBAL 
GAP, VIETGAP, BAP, ASC 

Từ:   06/11 
Tìm hiểu và phân tích ý nghĩa một số tiêu chuẩn 
hệ thống quản trị thực phẩm theo chuỗi như 
GLOBAL GAP, VIETGAP, BAP, ASC 

1 1 

Đến: 12/11       
15 Đánh giá Chuỗi cung ứng thực phẩm     

Bài tập chuẩn bị: Áp dụng hệ 
thống quản trị thực phẩm vào 
quản lý chuỗi thực phẩm cụ thể 

Từ:   13/11 
Tìm hiểu và phân tích ý nghĩa một số tiêu chuẩn 
hệ thống quản trị thực phẩm theo chuỗi như 
GLOBAL GAP, VIETGAP, BAP, ASC 

  2 

Đến: 19/11       
  TỔNG 14 16   

 

 

 

 

 


