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UBND TỈNH  ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGHỀ  LÂM SINH 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 

Tên ngành, nghề: Lâm sinh 

Mã ngành, nghề: 6620202 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 3 năm  

1.Mục tiêu đào tạo 

1.1.Mục tiêu chung: Nhằm đào tạo nhân lực ngành Lâm sinh trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ 

đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng 

tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo 

đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau 

khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học 

lên cao hơn. 

1.2.Mục tiêu cụ thể: Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực 

hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công 

việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng 

dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được 

người khác trong nhóm thực hiện công việc. 

1.2.1. Kiến thức  

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đo đạc; sinh lý thực vật; thực 

vật rừng; sinh thái rừng; an toàn lao động; đất và phân bón, lâm nghiệp xã hội; 

- Có kiến thức về xây dựng vườn ươm, lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 

cây giống;  

- Nêu được định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng; 

- Trình bày được các bước xây dựng kế hoạch, kỹ thuật sản xuất cây 

giống và chính sách liên quan đến cây giống; 

- Mô tả được các bước kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, 

bảo vệ, phát triển và khai thác rừng;  
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- Trình bày được quy trình lập hồ sơ thiết kế, sử dụng thiết bị, công cụ 

phục vụ trồng rừng và khai thác rừng; 

- Trình bày được kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình nông lâm kết hợp;  

- Trình bày được quá trình thực hiện công tác khuyến nông lâm cơ sở; 

- Có kiến thức thực tiễn về ngành lâm nghiệp, công nghệ mới trong sản 

xuất lâm nghiệp; 

- Có kiến thức về khởi nghiệp kinh doanh và tổ chức sản xất trong lĩnh 

vực nông lâm nghiệp 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xa ̃hội, 

pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định. 

1.2.2. Kỹ năng  

- Nhận biết được 100 đến 120 loài cây rừng phổ biến trong vùng; 

- Xác định được một số đặc điểm lâm học cơ bản của rừng; 

- Sử dụng thành thạo một số loại bản đồ, thiết bị và phần mềm dùng trong 

lâm nghiệp; 

- Sơ cấp cứu được một số tai nạn lao động thường gặp trong nghề Lâm sinh 

- Đào, mô tả được phẫu diện đất và sử dụng được các loại phân bón; 

- Thành thạo các công việc trong sản xuất cây giống; 

- Xây dựng được kế hoạch sản xuất, trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác 

rừng phù hợp với từng loại cây trồng và thị trường tiêu thụ; 

- Tính được các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật về trồng rừng và khai 

thác rừng; 

- Lập và đọc được hồ sơ thiết kế trồng và khai thác rừng; 

- Thực hiện được các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ, 

phát triển và khai thác rừng; 

- Sử dụng thành thạo thiết bị, công cụ phục vụ thiết kế trồng và khai 

thác rừng; 

- Nghiệm thu, đánh giá được kết quả trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai 

thác rừng; 

- Xác định, lập biên bản và xử lý được sai phạm trong trồng, chăm sóc, bảo 

vệ, phát triển rừng; 

- Tổng hợp được thông tin, viết và trình bày báo cáo; 

- Xây dựng được mô hình nông lâm kết hợp, sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp; 

- Tổ chức thực hiện đào tạo tập huấn, chuyển giao kiến thức cho nông 

dân; tư vấn, dịch vụ nông lâm nghiệp; 

- Đánh giá, lập kế hoạch phát triển nông thôn; 
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- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Thực hiện được các công việc trong khởi nghiệp kinh doanh và tổ chức 

sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên 

môn của ngành, nghề. 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái 

độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định nơi làm việc; 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn 

đề phát sinh trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên; 

- Tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước 

lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị 

trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Sản xuất vườn ươm; Thiết kế trồng 

rừng; Trồng và chăm sóc rừng; Quản lý, bảo vệ rừng; Phát triển rừng; Thiết kế 

khai thác rừng; Khai thác rừng; Cộng tác viên khuyến nông lâm; Kinh doanh 

sản xuất nông lâm nghiệp. 

2.Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun:  34 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 132,5 Tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương:  435 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  2700 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 1014 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1969 giờ 

3. Nội dung chương trình: 

Mã 

MH/ 

MĐ 

Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 
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I Các môn học chung 20 435 157 255 23 

MH 01 Giáo duc̣ chính trị 4 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luâṭ 2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 3 75 15 58 2 

MH 06 Tiếng Anh 5 120 42 72 6 

II Môn học mô đun chuyên môn      

II.1 Môn học, mô đun cơ sở      

MĐ 07 Ky ̃năng giao tiếp 2 45 15 25 5 

MH 08 Sinh lý thực vật 4 70 52 14 4 

MH 09 Thực vật rừng 4 90 36 50 4 

MH 10 Sinh thái rừng 6 90 60 26 4 

MH 11 Đất và phân bón 5 90 40 46 4 

MH 12 Đo đạc 5 120 50 66 4 

MH 13 Lâm nghiệp xã hội 4 60 52 4 4 

MH 14 An toàn lao đôṇg 2 30 20 8 2 

MH 15  Tổ chức quản lý sản xuất và khởi nghiêp̣ 3 45 32 10 3 

II.2 Môn học, mô đun chuyên  môn      

MĐ 16 Vườn ươm cây giống 3 80 17 60 3 

MĐ 17 Hạt giống cây rừng 3,5 80 25 51 4 

MĐ 18 Tạo cây giống từ hạt 5 120 19 97 4 

MĐ 19 Tạo cây giống bằng GCG 5 120 40 76 4 

MĐ 20 Vi nhân giống cây trồng 4 80 30 46 4 

MĐ 21 Thiết kế trồng và khai thác rừng 4 90 39 47 4 

MĐ 22 Trồng và chăm sóc rừng 6 130 40 86 4 

MĐ 23 Nuôi dưỡng, phục hồi rừng 4 90 30 56 4 

MĐ 24 
Quản lý bảo vệ rừng và phát 

triển rừng 
4 90 40 46 4 

MĐ 25 Khai thác gỗ và tre nứa 5 120 40 76 4 

MĐ 26 Nông lâm kết hợp 4 80 30 46 4 

MH 27 Khuyến nông lâm 4 70 40 26 4 

MĐ 28 Thực tập cơ sở 9,5 400 15 365 20 
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MĐ 29 Thực tập tốt nghiệp 6,5 270 15 235 20 

II.3 
Môn học, mô đun tự chọn 

(chọn 2 trong 5 mô đun) 
10 240 80 152 8 

MĐ 30 Trồng rau an toàn 5 120 40 76 4 

MĐ 31 Kinh tế nông lâm 5 120 40 76 4 

MĐ 32 Kỹ thuật cây cao su 5 120 40 76 4 

MĐ 33 Trồng nấm 5 120 40 76 4 

MĐ 34 Chăn nuôi thú y 5 120 40 76 4 

Tổng cộng: 132,5 3.135 1.014 1.969 152 

 


