
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo: Quản lí Đất đai 
Mã ngành: 6850102 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cán bộ kĩ thuật có  lập trường tư tưởng vững, có phẩm chất chính 
trị và đạo đức nghề nghiệp; có thái độ lao động nghiêm túc; có sức khoẻ; có kiến 
thức và kĩ năng về Quản lí đất đai để giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công 
nghệ, kinh tế, pháp lí và tổ chức trong việc thực hiện các nội dung quản lí Nhà 
nước về đất đai. 

Có lập trường quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đúng 
nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân. 

Có phẩm chất đạo đức, 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, sẵn sàng 
đảm nhiệm các công việc được giao; tích cực tham gia các chương trình đào tạo 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu ngành, yêu nghề. 

- Người học có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề về quản lí đất đai và 
tiếp tục học nâng cao trình độ, thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lí Đất đai, người học phải đạt được các yêu 
cầu sau: 

2.1. Yêu cầu về kiến thức 

2.1.1. Kiến thức chung 

Hiểu biết về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và 
pháp luật Việt Nam. 

Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn 
phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở và chuyên môn. 

2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học hiểu biết và vận dụng 
được kiến thức chuyên môn về: khoa học đất, pháp luật đất đai, kinh tế đất, quản 
lí Nhà nước về đất đai, đo đạc và bản đồ, đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
đô thị, phát triển nông thôn, tài chính và kinh tế đất đai, thanh tra, giải quyết 



khiếu nại, tố cáo về đất đai, sử dụng các phần mềm chuyên ngành quản lí đất 
đai. Cụ thể nhóm kiến thức chuyên môn bao gồm:  

- Thổ nhưỡng và đánh giá đất đai: Nhận biết được các tính chất vật lí, hóa 
học của đất và vấn đề xói mòn, ô nhiễm môi trường đất; các tính chất đất liên 
quan đến dinh dưỡng cây trồng và các phương pháp canh tác, sử dụng đất hợp lí 
và cải tạo đất, điều tra, đánh giá thích nghi đất đai cho sản xuất nông nghiệp và 
đánh giá chất lượng đất đai. 

- Sinh thái môi trường, Hệ thống nông nghiệp: Hiểu được khái niệm hệ 
thống nông nghiệp, các thành phần và vai trò của chúng trong hệ thống nông 
nghiệp. Các mô hình hệ thống nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam. Hiểu 
được những kiến thức cơ bản của sinh thái học (cá thể, quần thể, quần xã, hệ 
sinh thái của sinh vật); một số kiến thức cơ bản về tài nguyên môi trường, các 
chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững để ứng dụng trong việc 
bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 

- Pháp luật đất đai: Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và quy định 
về chế độ quản lí Nhà nước đối với đất đai, về địa vị pháp lí của người sử dụng 
đất, chế độ pháp lí đối với việc sử dụng một số loại đất;  

- Quản lí Nhà nước về đất đai: Hiểu biết tổ chức bộ máy Nhà nước hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, các phương pháp quản lí hành chính nhà nước, quá 
trình phát triển của công tác quản lí nhà nước về đất đai, các nội dung quản lí 
Nhà nước về đất đai theo quy định trong Luật Đất đai. 

 - Đánh giá tác động môi trường: Hiểu được kỹ thuật và phương pháp nhận 
dạng đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi 
trường.  

- Đo đạc và bản đồ: Áp dụng các quy định về xây dựng lưới khống chế, 
các phương pháp đo và nguyên lí đo chiều dài, góc, độ chênh cao, đo đạc địa 
chính thửa đất, phương pháp xử lí số liệu đo và các tiêu chuẩn kĩ thuật để thành 
lập bản đồ địa hình; bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính. Biết cập nhật và 
chỉnh lí bản đồ địa chính, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Áp dụng các quy định 
pháp luật về đăng kí đất đai ban đầu, đăng kí biến động đất đai, về các quyền 
của người sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và chỉnh 
lí hồ sơ địa chính các loại. 

- Thống kê, kiểm kê đất đai: Áp dụng được các quy định và trình tự thực 
hiện thống kê, kiểm kê đất đai từ các quy định về các loại chỉ tiêu thống kê đất 
đai, nội dung và nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai để lập báo cáo kết quả 
thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Nhận biết được các quy định của pháp 
luật về quy hoạch sử dụng đất, các phương pháp hỗ trợ để thực hiện lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất, quy trình lập quy 



hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các loại hồ sơ, biểu, mẫu về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất. 

- Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn, đô 
thị, địa lí kinh tế: Biết được các nguồn lực tác động đến sự phát triển kinh tế xã 
hội, phương hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu; thu thập số liệu và 
đánh giá nhanh nông thôn (PRA), trình tự các bước tiến hành quy hoạch phát 
triển nông thôn, quy hoạch nông thôn mới; các quan điểm và nguyên tắc quy 
hoạch đô thị, các khu chức năng trong đô thị, phát triển hạ tầng kĩ thuật đô thị; 
phân vùng kinh tế, đặc điểm và hoạt động lãnh thổ chức năng, lựa chọn vùng, 
địa điểm phân bố và đầu tư phát triển. 

- Giao đất, thu hồi đất: Hiểu được các quy trình giao đất, thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất từ đó có khả năng tham gia, phối hợp cùng các cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền  thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao 
đất, thu hồi đất, cho thuê đất tại địa phương. 

. - Kinh tế đất: Hiểu được quy luật cung, cầu trong sử dụng đất, hiệu quả 
kinh tế sử dụng đất, các quy định pháp luật và các phương pháp định giá để lập 
bảng giá đất, các quy định về giá của thửa đất, các quy định hiện hành về thuế, 
phí, lệ phí, thu nhập về đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

- Thanh tra đất đai: Hiểu các nguyên tắc cơ bản của công tác thanh tra, 
nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra Nhà nước và thanh tra ngành tài nguyên và 
môi trường, nội dung của thanh tra đất đai, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất 
đai, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai. Biết các quy định về tổ chức một 
cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

- Tin học chuyên ngành quản lí đất đai: Biết cấu trúc quản lí dữ liệu không 
gian: điểm, đường, vùng và dữ liệu thuộc tính của các phần mềm chuyên ngành 
như: MapInfo, AutoCAD, MicroStation, FAMIS, ViLIS và các thao tác trong 
việc xử lí số liệu, biên tập bản đồ, nhập dữ liệu thuộc tính về sử dụng đất, xuất 
bản đồ, hồ sơ địa chính các loại, in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật 
thông tin, tư liệu địa chính. 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học: Hiểu biết và vận dụng kiến thức, kĩ 
năng về phương pháp truy cập tài liệu, tổng hợp tài liệu, xây dựng đề cương 
nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và phương pháp trình bày báo cáo. 

2.1.3. Kiến thức bổ trợ 

- Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/ 2014 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ 
thông tin); 

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên. 

2.2. Yêu cầu về kĩ năng 

2.2.1. Kĩ năng cứng 



- Nhận biết được các tính chất của đất trong sử dụng đất và cải tạo đất, 
quản lí chất lượng đất hợp lí nhằm nâng cao độ phì nhiêu đất đai góp phần bảo 
tồn tài nguyên đất đai và sử dụng đất bền vững. 

- Phân tích và áp dụng đúng các văn bản pháp luật và các quy định vào 
công tác quản lí đất đai đảm bảo theo các chế độ pháp lí của cơ quan quản lí và 
của người sử dụng đất. 

- Thực hiện được việc tư vấn pháp lí về quyền và nghĩa vụ của người sử 
dụng đất, xác nhận và chứng thực tình trạng nhà đất theo hiện trạng và theo tình 
trạng pháp lí. 

- Hướng dẫn công dân thực hiện các loại thủ tục và thực hiện được việc 
xác nhận trên hồ sơ theo thẩm quyền quy định trong công tác quản lí tài nguyên 
và môi trường về cấp phép hoạt động tài nguyên nước, khoáng sản, về kiểm soát 
suy thoái rừng và đa dạng sinh học, kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Sử dụng thành thạo các loại thiết bị và máy đo đạc như thước dây, máy 
thủy bình, máy toàn đạc để thực hiện đo chiều dài, góc, độ chênh cao và đo đạc 
địa chính thửa đất. 

- Thành thạo công tác đo đạc thành lập bản đồ như: đo lưới khống chế, đo 
vẽ chi tiết địa hình, địa vật, nhập số liệu, dữ liệu địa chính, biên tập bản đồ địa 
chính, xuất hồ sơ thửa đất; biên tập bản đồ địa hình, lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

- Thành thạo trong thực hiện công tác đăng kí đất đai, lập hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử lí các vấn đề theo thủ tục về đăng kí đất đai ban 
đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng kí biến động đất đai, lập và 
quản lí hồ sơ địa chính. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện được công tác điều tra theo các chỉ tiêu 
thống kê, kiểm kê đất đai theo loại đất và loại đối tượng sử dụng đất, xây dựng hệ 
thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai, sử dụng số liệu thống kê để đánh giá số liệu 
biến động đất đai, viết báo thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai 5 năm. 

- Thực hiện các bước trong quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
đai từ điều tra thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 
nhu cầu sử dụng đất; phân tích, đánh giá theo số liệu hiện trạng, định hướng sử 
dụng đất và tính toán được các số liệu và xây dựng báo cáo thuyết minh quy 
hoạch theo hướng dẫn, quản lí việc sử dụng đất theo quy hoạch. 

- Thực hiện được các bước công việc khi thực hiện điều tra giá đất, tính 
toán số liệu để lập bảng giá đất; xác định giá thửa đất theo các quy định bảng giá 
đất và các quy định về giá; hướng dẫn thủ tục và xác định các quyền và nghĩa vụ 
tài chính như: thuế, phí, lệ phí, thu nhập về đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

- Tổ chức thực hiện các cuộc hòa giải, giải quyết các dạng tranh chấp về 
đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp luật thanh tra, hiện nay. Tổ chức 
thực hiện công tác thanh tra việc quản lí và sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân theo quy định pháp luật về thanh tra. 



- Sử dụng thành thạo các phần mềm: MapInfo, AutoCAD, MicroStation, 
FAMIS, ViLIS để xử lí các số liệu đo, thành lập các loại bản đồ dạng số, tra 
cứu, cập nhật và quản lí thông tin đất đai và đảm bảo vục phục cho các nghiệp 
vụ quản lí đất đai. 

2.2.2. Kĩ năng mềm 

- Có kĩ năng giao tiếp tốt để thực hiện nhiệm vụ, thuyết phục, tư vấn nhiều 
đối tượng trong mối quan hệ giải quyết công việc, viết và trình bày được các báo 
cáo, soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức và kĩ thuật trình bày. 

- Có khả năng giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề về kĩ thuật, công 
nghệ và pháp lí theo nhiệm vụ được phân công. Làm việc theo nhóm đạt hiệu 
suất cao, hướng dẫn và giám sát người khác trong nhóm thực hiện công việc. 

3. Yêu cầu về thái độ  

- Chấp hành tốt đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị. 

- Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức về quốc phòng - an 
ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính trung thực, 
cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và tác phong 
chuyên nghiệp. 

- Hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong giao tiếp với cộng đồng, có ý thức 
phục vụ nhân dân. 

- Có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác lâu dài. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Người học tốt nghiệp đảm nhiệm công tác quản lí và thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, kĩ thuật trong hệ thống các cơ quan, đơn vị quản lí nhà nước về đất đai 
thuộc ngành tài nguyên và môi trường, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực đo đạc và bản đồ, kinh doanh nhà đất, tư vấn hồ sơ đất đai. Cụ thể như:  

- Viên chức thực hiện công tác quản lí hay nhiệm vụ chuyên môn, kĩ thuật 
tại Văn phòng Đăng kí Đất đai, Chi cục Quản lí Đất đai, Trung tâm Phát triển 
Quỹ đất, Trung tâm Kĩ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ 
Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Chuyên viên nghiên cứu của UBND quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh; viên chức tại Chi nhánh Văn phòng Đăng kí Đất đai và Trung tâm 
Phát triển Quỹ đất cấp huyện; công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Công chức địa chính xã, phường, thị trấn. 

- Kĩ thuật viên tại các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc địa chính, phát 
triển hạ tầng. 



- Nhân viên tư vấn thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về 
thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại các công ty, doanh nghiệp dịch vụ 
bất động sản, đầu tư phát triển và quản lí bất động sản. 

- Nhân viên hướng dẫn thủ tục đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 
các văn phòng công chứng. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp  

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng 
yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. 

- Học liên thông ở trình độ đại học và tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn. 
 


