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1. Yêu cầu về kiến thức 

Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Quản lý 

đất đai; 

Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản để đáp ứng việc tiếp thu các kiến 

thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành; 

Nắm vững kiến thức cơ sở và chuyên ngành ngành Quản lý đất đai (sử 

dụng thành thạo các loại máy đo đạc như GPS, toàn đạc điện tử; sử dụng tốt các 

loại bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai như bản đồ địa hình, bản đồ địa 

chính,... thực hiện tốt các công việc chuyên ngành như đánh giá đất, định giá 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý nhà nước về đất đai, quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới... 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, Có trình độ Tiếng Anh tương 

đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

  Thành thạo đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, các loại bản đồ chuyên đề thuộc ngành Quản lý đất đai; 

Thành thạo trong công tác đăng ký, thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, quy hoạch sử dụng đất ... 

Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và 

viết báo cáo. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, kỹ năng giao 

tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng. 

Có khả năng ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực 

quản lý đất đai. 



3. Yêu cầu về thái độ 

 Biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị. hình thành thế 

giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích và giải 

quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý 

các hiện tượng và số liệu trong đo đạc và quản lí đất đai. 

 Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

 Là cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, làm việc tại cơ 

quan, các doanh nghiệp, xí nghiệp, văn phòng thuộc Quản lý đất đai và lĩnh vực 

có liên quan; Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai; Cơ sở giáo dục 

đào tạo có các ngành nghề về nông nghiệp: Hiệp hội, trung tâm dạy nghề, 

Trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học ngành quản lý đất đai. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

và tiếp thu nhanh các công nghệ mới; 

 Tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

 
 


