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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Kỹ thuật di truyền phân tử trong công tác giống cây trồng. 

Mã số: NNG615 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 1 TC; BT:…; TH: 1 TC) 

1.4. Học phần tiên quyết:…………………………..Mã số:………………….. 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Di truyền giống nông nghiệp; Khoa: Nông 

nghiệp & SHƯD 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên giảng viên 1: Huỳnh Kỳ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918.080.802. Email: hky@ctu.edu.vn 

Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Lộc Hiền 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0902.456.064. Email: nlhien@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên môn chuyên sâu về ứng 

dụng các kỹ thuật Di truyền Phân tử để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong cuộc 

sống, đặc biệt là trong lĩnh vực chọn giống cây trồng có thể phát triển trong điều 

kiện bất lợi. Sau khi học môn này, học viên có thể ứng dụng giải quyết những tình 

huống về chọn giống cây trồng trong thực tế sản xuất. Bên cạnh đó học viên nắm 

được những quy phạm đạo đức của việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học 

để cải thiện cây trồng và nông nghiệp. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

 Môn học sẽ giới thiệu những kiến thức chuyên sâu về bộ gene của cây trồng 

từ đó học viên sẽ có hiểu rõ kỹ thuật phân tử và ứng dụng nó vào công tác cải thiện 

cây trồng có thể phát triển tốt trong điều kiện bất lợi như hạn, mặn, sâu bệnh hại. 

Môn học sẽ giúp học viên có thể tìm và sử dụng hiệu quả các dấu phân tử DNA, 

protein nhằm giúp ngắn thời gian chọn tạo giống cây trồng. Song song với ứng 

dụng dấu phân tử trong chọn tạo giống, môn học còn ứng dụng dấu phân tử trong 

đánh giá đa dạng di truyền và bảo tồn nguồn gene quý có trong tự nhiên. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 
Tiết 

(LT/TH/BT) 

Phần I Lý thuyết 20 

Chương 1. Hệ thống dấu phân tử gene trong cây trồng 3 
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Chương 
Tiết 

(LT/TH/BT) 

Chương 2. Dấu phân tử DNA trong chọn giống cây trồng  2 

Chương 3. Ứng dụng dấu phân tử cho chọn giống cây trồng kháng 

bệnh   

4 

Chương 4. Ứng dụng dấu phân tử cho chọn giống cây trồng chống 

chịu hạn 

4 

Chương 5. Ứng dụng dấu phân tử cho chọn giống cây trồng chống 

chịu mặn 

4 

Chương 6. Ứng dụng dấu phân tử cho chọn giống cây trồng chống 

chịu bệnh 

4 

Chương 7. Ứng dụng dấu phân tử trong đánh giá và bảo tồn nguồn 

gen cây trồng 

4 

Phần II Thực hành 15 

Bài 1: Ứng dụng dấu phân tử DNA nhận diện đậu nành thơm 5 

Bài 2: Ứng dụng dấu phân tử SSR nhận diện gen chịu hạn, mặn trên 

lúa 

5 

Bài 3: Ứng dụng dấu phân tử DNA nhận diện gen thơm trên lúa 5 

Phần III. Bài tập nhóm 10 

  

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: Trình bày bài giảng bằng powerpoint, kết hợp 

bảng. Học viên thảo luận và báo cáo nhóm theo các chuyên đề hay tình 

huống thực tế do cán bộ hướng dẫn đề ra nhằm giúp cho học viên làm sáng 

tỏ nội dung. học viên được thực hành một số kỹ thuật di truyền phân tử tại 

phòng thí nghiệm Di truyền Giống Nông nghiệp.  

4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30% và thi cuối kỳ: 40%, thực 

hành 20%, Bài tập: 10% 
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