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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y THỦY SẢN
- Tiếng Anh: Law of Aquatic Veterinary
Mã học phần:

EPM387

Số tín chỉ: 02

(2)

Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết:

Không

2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hứa Thị Ngọc Dung

Chức danh, học hàm, học vị: ThS

Điện thoại: +84 983911137

Email: dunghtn@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản
3. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học về: luật thủy sản Việt Nam đã được công bố
năm 2003; Luật thú y năm 2015. Hệ thống kiểm dịch thủy sản ở Việt Nam, thanh tra thủy
sản và hoạt động của tổ chức này. Các quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm luật
thú y thủy sản, hoạt động của tổ chức thú y thế giới (OIE). Danh mục các bệnh ở động
vật thủy sản phải kiểm dịch ở Việt Nam.
4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được các qui định quan trọng liên quan đến Pháp luật về Thú y
thủy sản được qui định trong một số Luật, Nghị định, Thông tư liên quan; Nắm được hệ
thống quản lý Nhà Nước về Thú y thủy sản, danh mục các bệnh thủy sản cần kiểm dịch
và một số thông tin chính của tổ chức Thú y thế giới (OIE).
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Hiểu biết về pháp luật thú y thủy sản;
b) Nắm được hệ thống quản lý Nhà Nước về Thú y thủy sản;
c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về Thú y thủy sản; Là một tình nguyện viên
tuyên truyền về chấp hành pháp luật Thú y thủy sản;
d) Nắm được một số thông tin cơ bản nhất về Tổ chức Thú y thế giới.
6. Nội dung:
STT
1
1.1

(9)
Chương/Chủ đề

Nhằm đạt KQHT

Bài I: Luật Thủy sản năm 2003
1. Giới thiệu một số điều quan trọng
1

Nắm được những điều

Số tiết
LT
TH
6

0

nhất của Luật Thủy sản năm 2003

1.2
…

2
2.1
…

2.2

3

cơ bản nhất của Luật
thủy sản 2003
2. Thực tập sử dụng, thảo luận một số Có khả năng vận dụng
điều để tăng hiểu biết và nhận
các điều luật đã học vào
thức về các điều luật đã học
những tình huống cụ
thể trong nghề thủy sản
Bài 2: Luật Thú y 2015
1.Giới thiệu một số điều quan trọng nhất
Nắm được những điều
của Luật Thú Y năm 2015 liên quan đến
cơ bản nhất của Luật
thủy sản
Thú Y năm 2015 liên
quan đến lĩnh vực Thủy
sản
2. Thực tập sử dụng, thảo luận một số
điều để tăng hiểu biết và nhận thức về
các điều luật đã học
Bài 3: Nghị định 103/2013/NĐ-CP Quy
định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực Thủy sản
1. Giới thiệu những điều cơ bản nhất
của Nghị định

2. Thực hành một số điều của Nghị
đinh

4

Bài 4: Nghị định 35/2016/NĐ-CP Quy
định chi tiết một số điều của Luật Thú Y
2013
1. Giới thiệu những điều cơ bản nhất
của Nghị định

2. Thực hành một số điều của Nghị
đinh

5

Bài 5: Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT
Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi
trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản
1. Một số điều cơ bản liên quan đến
2

4

0

Nắm được các qui định
quan trọng nhất về xử
phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực
thủy sản
Có khả năng vận dụng
được các qui định vào
những tình huống cụ
thể khi thực hiện nhiệm
vụ

4

0

Nắm được các qui định
quan trọng nhất về xử
phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực
thủy sản
Có khả năng vận dụng
được các qui định vào
những tình huống cụ
thể khi thực hiện nhiệm
vụ

3

0

Nắm được các qui định

1

0

Có khả năng vận dụng
các điều luật đã học vào
những tình huống cụ
thể trong nghề thủy sản

việc sản xuất, kinh doanh, khảo
nghiệm,… sản phẩm xử lý cải tạo
môi trường;
2. Vai trò, trách nhiệm của một số cơ
quan liên quan đến quản lý, sản
xuất, kinh doanh và sử dụng sản
phẩm xử lý, cải tạo môi trường
3. Danh mục các chất cấm và được
phép sử dụng trong xử lý, cải tạo
môi trường thủy sản
6

Bài 6: Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT
Quy định về phòng chống dịch bệnh thủy
sản ở Việt Nam
1. Nguyên tắc phòng- chống, báo cáo
dịch bệnh thủy sản ở Việt Nam

2. Vai trò, trách nhiệm của các cơ
quan liên quan để thực hiện công
việc được thuận lợi
7

8

Bài 7: Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT
Ban hàng danh mục thuốc thú y được
phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam
1. Danh mục thuốc thú ý được phép
lưu hành, cấm sử dụng ở Việt
Nam;
Bài 8: Hệ thống kiểm dịch Thủy sản Việt
Nam
1. Hệ thống kiểm dịch thủy sản Việt
Nam

2. Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
Quy định về kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật thủy sản Việt Nam
9

Bài 9: Thanh tra Thủy sản Việt Nam
Nghị định 47/2015/NĐ-CP
Về Tổ chức và hoạt động thanh
tra Ngành Nông nghiệp và Phát
3

cơ bản về sản xuất, kinh
doanh, khảo nghiệm
sản phẩm xử lý, cải tạo
môi trường;
Hiểu được vai trò, trách
nhiệm của các cơ quan
liên quan, nhằm triển
khai các công việc liên
quan được thuận lợi

2

Nắm được danh mục
các chất cấm và được
phép sử dụng tại Việt
Nam

1

Hiểu được nguyên tắc
phòng- chống và xây
dưng được báo cáo dịch
bệnh phù hợp

1

Nắm được vai trò của
quản lý Nhà Nước nói
chung và của từng cơ
quan liên quan

1

Nắm được danh mục
thuốc thú ý được phép
lưu hành, cấm sử dụng
ở Việt Nam

1

Nắm được hệ thống
kiểm dịch từ Trung
ương đến địa phương
và các vai trò, chức
năng của các cơ quan
liên quan
Nắm được những quy
đinh quan trọng nhất
liên quan đến công tác
kiểm dịch

1

Nắm được Tổ chức và
hoạt động chung của
Thanh tra Ngành Nông

2

0

0

0

2

0

triển Nông thôn

10

nghiệp và Phát triển
Nông thôn, đặc biệt
những điều liên quan
đến hoạt động thanh tra
thủy sản
Nắm được một số điều
về Tổ chức OIE và hoạt
động của tổ chức này

Bài 10: Tổ chức Thú Y thế giới (OIE)
Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của
OIE

7. Kế hoạch dạy học:

1

(3)

7.1 Lý thuyết:
STT

Chương/Chủ đề

1
1.1

Bài I: Luật Thủy sản năm
2003
3. Giới thiệu một số điều
quan trọng nhất của
Luật Thủy sản năm
2003

1.2
…

2
2.1
…

4. Thực tập sử dụng, thảo
luận một số điều để
tăng hiểu biết và nhận
thức về các điều luật
đã học
Bài 2: Luật Thú y 2015
1.Giới thiệu một số điều
quan trọng nhất của Luật
Thú Y năm 2015 liên quan
đến thủy sản

Nhằm
đạt
KQHT

Số
tiết

Phương pháp
dạy – học

6

Thuyết giảng
và thảo luận

4

Thuyết giảng
và thảo luận

-Đọc trước tài liệu
do giáo viên cung
cấp.
- Chuẩn bị các
câu hỏi thảo luận
do GV cung cấp,
trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

Thuyết giảng
và thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.
- Chuẩn bị các
câu hỏi thảo luận
do GV cung cấp,
trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

a

3

Đọc trước tài liệu
do giáo viên cung
cấp.

b,c

a

2.2
2. Thực tập sử dụng, thảo
luận một số điều để tăng
hiểu biết và nhận thức về các
điều luật đã học
Bài 3: Nghị định
103/2013/NĐ-CP Quy định
về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực Thủy
sản
3. Giới thiệu những điều
cơ bản nhất của Nghị
định

Chuẩn bị của
người học

b,c

4
a

4

4. Thực hành một số điều
của Nghị đinh
4

Bài 4: Nghị định
35/2016/NĐ-CP Quy định
chi tiết một số điều của Luật
Thú Y 2013
3. Giới thiệu những điều
cơ bản nhất của Nghị
định

4. Thực hành một số điều
của Nghị đinh

5

Bài 5: Thông tư
23/2015/TT-BNNPTNT
Quản lý sản phẩm xử lý, cải
tạo môi trường dùng trong
chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản
4. Một số điều cơ bản
liên quan đến việc sản
xuất, kinh doanh,
khảo nghiệm,… sản
phẩm xử lý cải tạo
môi trường;
5. Vai trò, trách nhiệm
của một số cơ quan
liên quan đến quản lý,
sản xuất, kinh doanh
và sử dụng sản phẩm
xử lý, cải tạo môi
trường

6

6. Danh mục các chất
cấm và được phép sử
dụng trong xử lý, cải
tạo môi trường thủy
sản
Bài 6: Thông tư
04/2016/TT-BNNPTNT
Quy định về phòng chống

b,c
Thuyết giảng,
thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.
- Chuẩn bị các
câu hỏi thảo luận
do GV cung cấp,
trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

Thuyết giảng
và thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.
- Trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

Thuyết giảng
và thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.

3
a

b,c

1

a,b
2

a,b
1

a,b

5

dịch bệnh thủy sản ở Việt
Nam
3. Nguyên tắc phòngchống, báo cáo dịch
bệnh thủy sản ở Việt
Nam

7

8

4. Vai trò, trách nhiệm
của các cơ quan liên
quan để thực hiện
công việc được thuận
lợi
Bài 7: Thông tư
10/2016/TT-BNNPTNT
Ban hàng danh mục thuốc
thú y được phép lưu hành,
cấm sử dụng ở Việt Nam
2. Danh mục thuốc thú ý
được phép lưu hành,
cấm sử dụng ở Việt
Nam;
Bài 8: Hệ thống kiểm dịch
Thủy sản Việt Nam
3. Hệ thống kiểm dịch
thủy sản Việt Nam

4. Thông tư 26/2016/TTBNNPTNT
Quy định về kiểm dịch
động vật, sản phẩm động
vật thủy sản Việt Nam
9

10

Bài 9: Thanh tra Thủy sản
Việt Nam
Nghị định
47/2015/NĐ-CP
Về Tổ chức và hoạt
động thanh tra Ngành
Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn
Bài 10: Tổ chức Thú Y thế
giới (OIE)
Giới thiệu về tổ chức và hoạt

1

- Chuẩn bị các
câu hỏi thảo luận
do GV cung cấp,
trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

a,b
1

Thuyết giảng
và thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.
- Trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

Thuyết giảng,
thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.
- Trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

Thuyết giảng
và thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.
- Trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

Thuyết giảng
và thảo luận

- Đọc trước tài
liệu do giáo viên
cung cấp.

1

a

1

a,b

2

a,b

2
a,b

1

a,b

6

động của OIE

- Trao đổi các vấn
đề liên quan chủ
đề đang học.

7.2 Thực hành: không
8. Tài liệu dạy và học:

STT

Tên tác giả

(10)

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất
bản

Địa chỉ khai
thác tài liệu

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính

1

Quốc
Hội Luật
số 2003
khóa XI
17/2003/QH11
Luật Thủy sản

Thư viện
Pháp luật

x

2

Quốc
Hội Luật
số 2015
khóa XIII
79/2015/QH13
Luật Thú Y
Nghị định
Chính Phủ
2013
103/2013/NĐCP Quy định
về xử phạt vi
phạm hành
chính trong
lĩnh vực Thủy
sản

Thư
viện
Pháp luật

x

Thư
viện
Pháp luật

x

Thư viện
Pháp luật

x

Thư viện
Pháp luật

x

3

4

Chính Phủ

Nghị định
35/2016/NĐCP Quy định
chi tiết một số
điều của Luật
Thú Y 2013

5

Bộ
Nông
nghiệp
và
Phát
triển
Nông thôn

Thông tư
2015
23/2015/TTBNNPTNT
Quản lý sản
phẩm xử lý, cải
tạo môi trường
dùng trong
chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản

2016

7

Tham
khảo

6

Bộ
Nông
nghiệp
và
Phát
triển
Nông thôn

Thông tư
04/2016/TTBNNPTNT
Quy định về
phòng chống
dịch bệnh thủy
sản ở Việt
Nam

7

Bộ
Nông
nghiệp
và
Phát
triển
Nông thôn

Thông tư
10/2016/TTBNNPTNT
Ban hàng danh
mục thuốc thú
y được phép
lưu hành, cấm
sử dụng ở Việt
Nam

8

9

2016

Thư viện
Pháp luật

x

2016

Thư viện
Pháp luật

x

Thư viện
Pháp luật

x

Thư viện
Pháp luật

x

Bộ
Nông Thông tư
2016
nghiệp
và 26/2016/TTPhát
triển BNNPTNT
Quy định
Nông thôn
về kiểm
dịch động
vật, sản
phẩm động
vật thủy sản
Việt Nam
Chính Phủ

Nghị định
47/2015/NĐCP

2015

Về Tổ chức và
hoạt
động
thanh
tra
Ngành Nông
nghiệp và Phát
triển
Nông
thôn
7. Đánh giá kết quả học tập:

(11)

STT
Hình thức đánh giá
1 Kiểm tra kiến thức lý thuyết về các Luật,
các Nghị định, Thông tư đã học
8

Nhằm đạt KQHT
a,b,c

Trọng số (%)
20

2
3
4

Chuyên cần/thái độ học tập
Thảo Luận
Thi kết thúc học phần

a,b,c
a,b,c
a,b,c,d

10
20
50

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(Ký và ghi họ tên)
Võ Thế Dũng
Hứa Thị Ngọc Dung

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

9

