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Tên nghề: Lâm sinh 
Mã nghề: 5620202 
Trình độ đào tạo: Trung cấp 
Hình thức đào tao: Chính quy 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên  
(Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT không phải học thêm 15 tín 
chỉ phần văn hóa bổ trợ) 
Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 15 tháng thực học. 
- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương: 18 tháng thực học. 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1.1. Mục tiêu chung 
 Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên môn cơ bản của nghề 
Lâm sinh, có kiến thức và kỹ năng xây dựng vườn ươm; sản xuất cây giống; 
trồng và chăm sóc, quản lý bảo vệ, phát triển rừng; tổ chức thực hiện khai thác 
rừng đạt hiệu quả kinh tế cao; ngoài ra còn tham gia công tác khuyến nông lâm, 
kinh doanh sản xuất nông lâm nghiệp.  

Người học có đủ năng lực thích ứng với công việc thực tế, có đạo đức 
lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có 
khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 
1.2. Mục tiêu cụ thể 
- Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về các quá trình sinh lý xảy ra 
trong cơ thể thực vật và mối quan hệ của các quá trình đó với môi trường sinh 
thái; 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về đất, phân bón và mối quan hệ của 
chúng trong sản xuất nông, lâm nghiệp; 

+ Trình bày được những kiến thức về vườn ươm, kỹ thuật tạo cây giống; 
+ Mô tả được các bước kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng; 
+ Xác định được quy trình sử dụng thiết bị, công cụ phục vụ trồng rừng và 

khai thác rừng; 
+ Trình bày được kiến thức về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

sản phẩm một số loài cây công nghiệp, cây ăn quả, nấm và lâm sản ngoài gỗ. 
+ Trình bày được kiến thức công nghệ mới về sản phẩm, vật tư cho sản 

xuất lâm nghiệp; 
+ Trình bày được quá trình thực hiện công tác khuyến nông cơ sở. 



+ Trình bày được kiến thức về tổng hợp thông tin, viết và trình bày báo 
cáo; 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, 
pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định; 
- Kỹ năng: 

+ Nhận biết được  một số loài cây rừng chủ yếu trong khu vực; 
+ Nhận diện đúng loại phân cần sử dụng phù hợp với từng loại cây trồng và 

thực hiện được các quy trình ủ phân đúng yêu cầu kỹ thuật; 
+  Xây dựng được vườn ươm, thành thạo các công việc sản xuất cây giống 

bằng phương pháp gieo hạt, chiết cành, ghép cây, giâm hom,  nuôi cấy mô; 
+ Thực hiện được các công việc: trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng; 
+ Sử dụng thành thạo thiết bị, công cụ phục vụ khai thác rừng; 
+ Đọc được hồ sơ thiết kế trồng, khai thác và thực hiện được công việc 

trồng và khai thác rừng đảm bảo hiệu quả; 
+  Thực hiện được  các công việc: trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

sản phẩm một số loài cây công nghiệp, cây ăn quả, nấm và lâm sản ngoài gỗ; 
+ Thực hiện được hoạt động tư vấn, dịch vụ nông lâm nghiệp; 
+ 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; 
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 
ngành, nghề. 
- 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 tại nơi làm việc; 

+ Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng 
đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao; 

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh 

đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 
+ Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm 

việc thay đổi; 
+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. 
1.3. Vị trí việc làm 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;  
- Trồng và chăm sóc rừng;  
- Bảo vệ rừng;  
- Phát triển 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: 30 
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 93 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ  
- Khối lượng các môn học văn hóa bổ trợ: 225 giờ 
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1595 giờ 
- Khối lượng lý thuyết: 719 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1280 giờ; Kiểm 
tra: 76 giờ. 
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Mã 
MH, 
MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Số 
tín 
chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 
số 

Trong đó 

Lý 
thuyết 

Thựchành/ 
thực tập/ 

thí 
nghiệm/ 
bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm 
Tra 

I Các môn học chung 12 255 94 148 13 
MH 01 Giáo dục chính trị  2 30 15 13 2 
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 
MH 03 Giáo dục thể chất  1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học  2 45 15 29 1 
MH 06 Tiếng anh 4 90 30 56 4 

II Các môn học, mô đun 
chuyên môn nghề 66 1595 437 1106 52 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 17 360 135 209 16 
MH 07 An toàn lao động 2 30 16 12 2 
MH 08 Sinh lý thực vật 3 60 33 24 3 
MH 09 Thực vật - cây rừng 3 60 18 40 2 
MH 10 Sinh thái rừng 2 45 15 28 2 
MH 11 Đất và phân bón 3 75 23 49 3 
MH 12 Khuyến nông đại cương 2 45 17 26 2 
MH 13 Đo đạc 2 45 13 30 2 

II.2 Môn học, mô đun 
chuyên môn nghề 49 1235 302 897 36 

MĐ  14 Nông lâm kết hợp 2 45 14 29 2 
MĐ 15 Sản xuất vườn ươm cây 

giống 3 60 18 40 2 

MĐ 16 Tạo cây giống từ hạt 5 120 36 80 4 



MĐ 17 Tạo cây giống bằng giâm, 
chiết, ghép 5 120 36 80 4 

MĐ 18 Vi nhân giống cây trồng 4 90 25 61 4 
MĐ 19 Trồng và chăm sóc rừng 4 90 21 66 3 
MĐ 20 Nuôi dưỡng phục hồi 

rừng 2 45 15 28 2 

MĐ 21 Quản lý bảo vệ rừng 2 45 16 27 2 
MĐ 22 Trồng cây công nghiệp 2 45 16 27 2 
MĐ 23 Trồng cây ăn quả 3 60 14 44 2 
MĐ 24 Trồng nấm 3 75 18 54 3 
MĐ 25 Trồng cây lâm sản ngoài 

gỗ 2 45 15 28 2 

MĐ 26 Khai thác rừng 2 45 13 30 2 
MĐ 27 Tìm kiếm việc làm và 

KNKD 1 30 13 15 2 

MH 28 Thực tập tốt nghiệp 9 320 32 288 0 

III Các môn học văn hóa 
bổ trợ 15 225 188 26 11 

MH 29 Toán học 8 120 100 13 7 
MH 30 Sinh học 7 105 88 13 4 

 Tổng cộng 93 2075 719 1280 76 
4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Áp dụng theo quy trình đào tạo và Quy chế thi, kiểm tra và xét công nhận 
tốt nghiệp hiện hành của Nhà trường. 


