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ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH LÂM SINH 

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

Tên ngành 

Mã số 

Trình độ đào tạo 

Loại hình đào tạo 

: Lâm sinh 

: 7620205 

: Đại học 

: Chính quy 

 

Phần 1: Sự cần thiết phải xây dựng đề án 

1. Giới thiệu về Khoa Nông lâm ngư nghiệp 

Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp trực thuộc Trường đại học Tân Trào, được 

thành lập tháng 4 năm 2012 theo Quyết định 404/QĐ-CĐTQ ngày 9/4/2012 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang (Nay là Trường Đại học Tân 

Trào). Khoa có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học các ngành: Quản lý đất đai, 

Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi –thú y; cao đẳng các 

ngành: Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt 

chuyên môn tại Khoa gồm có 20 người, trong đó có 05 tiến sỹ, 04 đang làm 

nghiên cứu sinh, 11 trình độ thạc sỹ.  

2. Sự cần thiết về việc mở ngành 

2.1. Khảo sát phân tích, đánh giá cầu đào tạo 

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo và nhu cầu tuyển dụng ngành Lâm sinh, 

tại các đơn vị sử dụng lao động, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang như sau: 

Bảng 1: nhu cầu tuyển dụng lao động ngành lâm sinh tại Tuyên 

Quang trong 5 năm tới (2019-2024) 

TT Tên đơn vị được khảo sát Nhu cầu tuyển dụng 

1 Sở Nông nghiệp & PTNT 3 
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2 Chi cục Kiểm Lâm 10 

3 Hạt Kiểm Lâm Thành Phố 5 

4 Hạt Kiểm Lâm Yên Sơn 12 

5 Hạt Kiểm Lâm Hàm Yên 6 

6 Hạt Kiểm Lâm Sơn Dương 5 

7 Hạt Kiểm Lâm Chiêm Hóa 7 

8 Hạt Kiểm Lâm Na Hang 10 

9 Hạt Kiểm Lâm Lâm Bình 6 

10 Công ty TNHH 1TV Tân Phong 3 

11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn 5 

12 Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên 2 

13 Công ty TNHH MTV LN Chiêm Hóa 3 

14 Công ty TNHH MTV LN Sơn Dương 3 

15 Công ty TNHH MTV LN Tuyên Bình 2 

16 Phòng Kinh tế Thành phố 1 

17 Phòng Nông nghiệp Hàm Yên 1 

18 Phòng Nông nghiệp Yên Sơn 1 

19 Phòng Nông nghiệp Chiêm Hóa 1 

20 Phòng Nông nghiệp Na Hang 1 

21 Phòng Nông nghiệp Lâm Bình 1 

22 Phòng Nông nghiệp Sơn Dương 1 

23 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Yên Sơn 1 

24 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Hàm Yên 1 

 Tổng cộng 91 

 

Bảng 2: Nhu cầu Đào ngành lâm sinh của học sinh THPT  

TT Tên đơn vị được khảo sát 
Nhu cầu đào tạo/phiếu khảo 

sát 

1 Trường THPT Chuyên Tỉnh 7/50 

2 Trường THPT Tân Trào 12/50 

3 Trường THPT Ỷ La 8/50 
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4 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên 15/50 

5 Trường THPT Nội trú tỉnh 16/50 

6 Trường THPT Sơn Dương 13/50 

7 Trường THPT Hàm Yên 22/50 

8 Trường THPT Chiêm Hóa 15/50 

9 Trường THPT Na Hang 10/50 

10 Trường THPT Lâm Bình 11/50 

 Tổng cộng 129/500 

 

Bên cạnh đó khoa Nông lâm ngư nghiệp còn thu thập các tài liệu và phân 

tích nhu cầu đào tạo dựa trên các tài liệu của Chính Phủ, ngành cụ thể:  

Theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”. Cho thấy, trong gia đoạn này chính phủ định 

hướng ngành Lâm nghiệp sé phát triển mở rộng diện tích trồng rừng trên địa bàn 

toàn quốc, trong đó chú trọng phát triển rừng theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa 

học trong tất cả các khâu từ quy hoạch sử dụng đất rừng, điều tra quy hoạch rừng, 

lựa chọn nguồn giống cây rừng phát huy tối đa khả năng sinh trưởng phát triển và 

tiềm lực năng suất của giống.. do đó nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật cao về 

lĩnh vực lâm sinh trong giai đoạn tới là rất lớn. 

Tính đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 09 nhà máy sản xuất 

chế biến lâm sản với tổng nhu cầu gỗ nguyên liệu trên 1.000.000 m3/năm; đến 

năm 2020, dự kiến nhu cầu nguyên liệu gỗ cho chế biến khoảng trên 2.300.000 

m3/năm, trong những nhà máy lớn nhất cả nước có Nhà máy giấy và bột giấy 

An Hòa 1.300.000 m3/năm và các nhà máy chế biến gỗ khác như: Nhà máy chế 

biến gỗ của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang 680.000 m3/năm; Nhà 

máy sản xuất đũa Phúc Lâm huyện Chiêm Hóa 10.000 m3/năm; Nhà máy sản 

xuất đũa tre, giấy đế và bột giấy huyện Ha Hang 25.000 m3/năm; Nhà máy chế 

biến gỗ Chiêm Hóa 200.000 m3/năm; Nhà máy ván ép nhân tạo MDF 120.000 
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m3/năm; Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu 160.000 m3/năm; Nhà máy chế 

biến gỗ của Công ty cổ phần gỗ Đông Dương 20.000 m3/năm; Nhà máy sản 

xuất viên gỗ nén 12.000 m3/năm; cùng với hoạt động của trên 300 cơ sở chế 

biến gỗ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương; phấn đấu đến năm 

2025, Tuyên Quang trở thành trung tâm chế biến gỗ lớn của cả nước gắn với 

phát triển vùng nguyên liệu bền vững, do vậy nhu cầu mở rộng và nâng cao chất 

lượng sản xuất các vùng nguyên liệu trong những năm tới là rất lớn, kéo theo đó 

nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngành lâm sinh cũng rất lớn 

Do đó, việc mở ngành đào tạo Lâm sinh trình độ đại học của trường Đại 

học Tân Trào là rất cần thiết để góp phần giải quyết vấn đề phát triển nguồn 

nhân lực có trình độ cao cho ngành Lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang nói riêng 

và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc nói chung; đồng thời góp phần thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như trong khu vực và cộng đồng, đất 

nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. 

Phần II: Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

  1. Năng lực cơ sở đào tạo 

1.1. Đội ngũ giảng viên, kĩ thuật viên 

Đối với khối kiến thức đại cương, do các giảng viên của các khoa thuộc 

khối khoa học cơ bản trực thuộc Trường Đại học Tân Trào đảm nhiệm. Đối với 

khối kiến thức chuyên ngành do các giảng viên khoa Nông lâm nghư nghiệp phụ 

trách, hiện nay với lượng giảng viên hiện có của khoa có thể đảm nhiệm được 

90% khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo ngành Lâm sinh 

(Xem Danh sách phân công giảng viên cơ hữu giảng dạy ngành Lâm sinh) 

1.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Nhà trường có cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hiện đại, đáp ứng được 

yêu cầu nhiệm vụ dạy học. Hiện nay, nhà trường có 3 cơ sở, trong đó có 2 cơ sở 

phục vụ giảng dạy và 01 cơ sở phục vụ thực hành, thực nghiệm.  

Tổng diện tích đất hiện có của nhà trường là là 57,469 ha; diện tích xây 

dựng là 27.268m
2
 (Giảng đường 9.847m2 gồm trên 80 phòng học từ 50 đến 200 

chỗ; Phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ 749m
2
; Thư viện 600m

2
; 20 
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phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 10.429m
2
; Kí túc xá 155 phòng diện tích 

xây dựng 7.606m
2
; và các diện tích khác như nhà ăn – căng tin, hội trường, nhà 

thi đấu đa năng diện tích 3.529.62m
2
).  

Khu vực Kí túc xá sinh viên gồm 5 toà nhà (thuộc 2 khu) có khả năng đáp 

ứng chỗ ở cho khoảng 1.500 sinh viên, trong đó có 2 nhà với gần 1000 chỗ ở khép 

kín, có đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt và một số phòng trong khu Kí 

túc xá đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của lưu học sinh cũng như các nhà khoa học đến 

lưu trú và làm việc tại Trường. 

Khu vực Hiệu bộ là khu nhà 4 tầng với các phòng làm việc của các khoa, 

phòng, bộ môn. 

Khu vực hoạt động ngoài trời, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ gồm sân 

vận động, nhà thi đấu, các khu sân bóng rổ, bóng chuyền... rộng 11.600m
2
 có đủ 

các thiết bị thi đấu và tập luyện, phục vụ cho các hoạt động lớn của tỉnh cũng 

như của nhà trường và dân cư trong khu vực đang góp phần quan trọng vào việc 

nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của Nhà trường 

Hiện nay, nhà trường có trên 700 máy tính, máy trợ giảng, projector và 

thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và quản lí, tất cả máy tính đã được nối mạng 

nội bộ và internet tốc độ cao. Mạng wifi đã phủ kín các khu vực trong nhà 

trường như Giảng đường, Thư viện, Khu làm việc, riêng khu vực Kí túc xá (từ 

5h00 đến 24h00 hàng ngày). 

Thư viện có trên 8.000 đầu sách, tài liệu số, luận văn, luận án tiến sĩ, thạc 

sĩ, báo cáo của các đề tài nghiên cứu khoa học và các loại báo, tạp chí và ấn 

phẩm. Có phòng đọc sách, báo, tạp chí với 01 phòng đọc mở, 02 phòng mượn 

với diện tích tổng cộng trên 600m
2
 với trên 400 chỗ đọc sách và phòng tra cứu 

Internet, việc mua sách, giáo trình và nâng cấp, mua sắm một số phương tiện 

hiện đại phục vụ hoạt động của Thư viện đã được thực hiện thường xuyên. 

Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thực hành, thực nghiệm phục 

vụ việc học tập, giảng dạy của giảng viên và sinh viên.  
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Các hạng mục công trình của Trường được kết nối bằng hệ thống đường 

giao thông nội bộ thuận lợi, xen lẫn các khoảng sân vườn, tiểu cảnh cây xanh, 

vườn hoa đẹp mắt. 

- Có 40 máy tính kết nối với Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái 

Nguyên để khai thác tài liệu điện tử; Website của nhà trường thường xuyên 

được cập nhật các thông tin.  

- Phần mềm quản lí thư viện: Phần mềm thư viện số GREENSTONE. 

(Xem danh sách Cơ sở vật chất, sách giáo trình, sách tham khảo)  

1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

 Công tác nghiên cứu khoa học được xác định là một trong 2 nhiệm vụ 

trọng yếu của nhà trường trong mọi thời kì. Công tác này luôn đi đúng hướng, 

phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh. Từ năm 2011, với việc thành lập trường Cao đẳng đa ngành và đặc biệt 

từ ngày 14 tháng 8 năm 2013, trường được nâng cấp thành Đại học Tân Trào, 

cán bộ của trường có thêm nhiều cơ hội nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã 

hội, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh và khu vực. 

 Đối với khoa Nông lâm ngư nghiệp, Từ khi được thành lập (2012) đến 

nay, khoa đã thực hiện 50 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 07 đề tài, dự án 

cấp tỉnh,  43 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về các lĩnh vực Nông - Lâm 

nghiệp và 03 tài liệu tham khảo; có 32 bài báo khoa học được đăng trên các tạp 

chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước; Các đề tài khoa học sau 

nghiệm thu phần lớn đã được sử dụng và góp phần tích cực vào việc nâng cao 

chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường nói riêng 

và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và khu vực nói chung.  

1.4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ hợp tác quốc tế đã được nhà trường 

quan tâm, Nhà trường đã kí kết hợp tác với 18 trường đại học thuộc các nước 

Đông Nam Á và châu Âu về liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giao lưu văn 

hóa. Trường đã và đang triển khai hợp tác quốc tế với một số trường Đại học và 

Cao đẳng của nước ngoài, thông qua sự kết nối của Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Hợp tác Quốc tế của Đại học Thái Nguyên, 

phòng Hợp tác Quốc tế của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2...  

Năm 2011, nhà trường đã cử đoàn cán bộ lãnh đạo và giảng viên đi học 

tập kinh nghiệm, quan hệ hợp tác với các trường Đại học và Cao đẳng của Thái 

Lan. Lãnh đạo trường đã thăm và làm việc với một số trường Đại học tại Hoa 

Kì, Đan Mạch, CHLB Đức, Singapore. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo sinh 

viên nhóm ngành Văn hóa, Giáo dục và Nông Lâm nghiệp cho nước Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào.  

 Trường đã kí bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với trường Đại học kĩ thuật 

quốc gia Belarus (Cộng hòa Belarus); Trường đại học Suan Dusit Rajabhat (Thái 

Lan), Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat (Thái Lan), Học viện Hồng Hà 

(Trung Quốc), tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), trường Đại học Quốc gia Hankyong 

Hàn Quốc, trường Đại học Đông Nam Philippin (Philippin), Đại học Bắc 

Philippin (Philippin), Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Kazan - Liên 

Bang Nga…. Tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu về đào tạo đại học tại các 

trường Cao đẳng, Đại học thuộc các nước khu vực ASEAN do trường Đại học 

Suan Dusit Rajabhat - Thái Lan chủ trì; Trường Đại học Tân Trào phối hợp với 

Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat - Thái Lan và Trường Đại học Văn hoá 

Hà Nội tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hóa và 

ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á”. 

 Trường đã phối hợp với một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam về tình 

nguyện giảng dạy tiếng Anh cho cán bộ nhà trường như: Australian Volunteers 

International (Úc), tổ chức Fullbright (Mỹ). 

Bên cạnh đó, trường còn mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế. Từ 

năm 2016, trường liên tục cử các đoàn sinh viên sang thực tập tại trường Đại 

học Sakon NaKhon Rajabhat Thái Lan, và Trường Đại học Đông Nam 

Philippin tạo điều kiện cho sinh viên không những học tập tại trường Đại học 

Tân Trào mà còn có cơ hội trao đổi kiến thức, chuyên môn trong cộng đồng 

giáo dục quốc tế.  
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Thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết của nhà trường, Khoa Nông 

lâm ngư nghiệp đã tổ chức hướng dẫn thực hành về lĩnh vực cho 03 đợt sinh 

viên đến từ Philippin 

2. Tóm tắt Chương trình đàotạo và kế hoạch đào tạo 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

Tên chương trình : Lâm sinh 

Trình độ đào tạo  : Đại học  

Ngành đào tạo          : Lâm sinh 

Mã ngành   : 7620205 

Loại hình đào tạo : Chính quy 
 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư Lâm sinh có kiến thức cơ bản,  chuyên sâu thuộc lĩnh vực 

Lâm nghiệp; có kỹ năng về giải quyết các công việc thực tế trong cơ quan, 

doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp và năng lực triển khai dự án về Lâm 

nghiệp; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thực hiện tốt công việc và nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được các yêu cầu phát triển ngành 

Lâm nghiệp nói chung. 

Đặc biệt có năng lực tiếp thu, triển khai và quản lý bảo vệ 3 loại rừng tại 

tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh miền núi phía Bắc;  có khả năng lãnh đạo nhóm 

và nâng cao trình độ để đào tạo, phát triển ngành Lâm nghiệp tại Tuyên Quang 

và các tỉnh miền núi phía Bắc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Học xong chương trình này, sinh viên cần đạt được những mục tiêu sau: 

1.2.1. Về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản và phương pháp luận nghiên cứu về Lâm sinh nói 

riêng và Lâm nghiệp nói chung. Có khả năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc 

theo nhóm nghiên cứu về  lĩnh vực Lâm nghiệp. Có khả năng tiếp nhận, giải 

quyết các vấn đề cơ bản và chuyên sâu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ 

vào các vấn đề thực tế của cơ quan doanh nghiệp.  
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Có khả năng tự học và tự nâng cao trình độ để cập nhật kiến thức, bắt kịp 

sự phát triển của khoa học kỹ thuật tiển tiến trong khu vực và trên thế giới. Đặc 

biệt là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Có khả năng làm việc thực tế về quy hoạch, thiết kế trồng rừng, triển khai, 

cá dự án phát triển rừng ... 

1.2.2. Về kĩ năng 

- Chọn tạo giống cây trồng, gieo ươm, trồng và chăm sóc rừng trồng; 

- Nhận biết, phân biệt cơ bản các loài thực vật phổ biến ở các vùng sinh 

thái đặc trưng của Việt Nam; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ điều tra, phương pháp điều tra; đánh giá 

phân tích tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; 

- Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình, dự án lâm nghiệp như: thiết kế 

trồng rừng, khai thác rừng, làm giàu rừng, quy hoạch phát triển rừng bền 

vững…; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm bản đồ (Mapinfor, GIS, Acrview…) 

và một số dụng cụ lâm nghiệp (GPS, máy đo cao, máy đo độ tàn che, máy đo 

cường độ ánh sang, máy đo độ ẩm…) phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá tài 

nguyên rừng; 

- Sử dụng thành thạo các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại cây rừng, 

phòng chống cháy rừng; 

- Sử dụng thành thạo các phương pháp tiếp cận nông thôn (RRA, PRA,…) 

để điều tra, đánh giá, phân tích, lập kế hoạch trong việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và cơ chế chia sẻ lợi ích trong việc quản lý rừng bền vững; 

- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tư vấn chuyên môn 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh lâm sản, nghiên cứu khoa học trong lâm 

nghiệp; 

- Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp, tham gia 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, công nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp; chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển tài nguyên rừng. 

1.2.3. Về năng lực 
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Chương trình đào tạo Đại học ngành Lâm sinh chú trọng trang bị cho 

sinh viên những kiến thức khoa học ngành, chuyên ngành và những kĩ năng 

nghề nghiệp cơ bản để sinh viên có năng lực làm việc độc lập trong các lĩnh 

vực hoạt động chủ yếu như: Điều tra quy hoạch rừng, lập hồ sơ thiết kế trồng 

rừng, quản lý và bảo vệ rừng, xây rựng dự án phát triển rừng, quản lý bảo vệ 3 

laoij rừng..., vv. Với kiến thức và kĩ năng được trang bị, sinh viên sau khi tốt 

nghiệp có khả năng tiếp tục quá trình tự học suốt đời để không ngừng cập nhật 

kiến thức, đổi mới và nâng cao năng lực tác nghiệp. 

1.2.4. Về thái độ 

Có lòng yêu nước, có phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đóng góp sức mình 

xây dựng đất nước. Đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn và 

trong cuộc sống. Có ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. Có ý thức không ngừng 

tự hoàn thiện mình về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ. 

Có trách nhiệm với công việc được giao; Tôn trọng và chân thành hợp tác với 

đồng nghiệp;  

Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu  

nghề nghiệp. Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học 

tập nâng cao trình độ trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4.  

Có tính kiên trì, nhẫn nại, tự tìm hiểu, tự học tập nâng cao trình độ, cầu thị 

tiếp thu, cập nhật kiến thức từ vùng có nền tảng phát triển cao hơn để nâng cao 

trình độ, phát triển ngành Lâm nghiệp cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh miền 

núi phía Bắc. 

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học 

- Tin học: 

Nắm các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin, cấu trúc máy tính qua 

đó khai thác và sử dụng máy tính an toàn, hiệu quả. Áp dụng kiến thức tin học 

văn phòng bao gồm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử và phần mềm trình 

chiếu để phục vụ học tập và công việc. Sử dụng được internet, thư điện tử để 

khai thác và trao đổi thông tin. 
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- Tiếng Anh: 

Giao tiếp cơ bản (nghe, nói, đọc, viết) bằng một trong hai ngoại ngữ: tiếng 

Anh hoặc tiếng Trung Quốc ở trình độ tối thiểu bậc 2/6 theo khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam. Sử dụng ngoại ngữ để dịch, tra cứu và tham khảo một 

số tài liệu liên quan đến chuyên ngành. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Yêu cầu về kiến thức 

2.1.1. Khối lượng kiến thức đại cương 

- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lê Nin, đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng 

vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác 

chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Lâm sinh nói 

riêng. 

 - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội làm nền 

tảng để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

- Hiểu biết và vận dụng kiến thức đạo đức hành nghề lâm sinh trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

2.1.2. Khối kiến thức chuyên môn 

- Vận dụng được các văn bản, quy định, luật lâm nghiệp vào việc quản lý, 

phát triển, bảo tồn và khai khác nguồn tài nguyên lâm nghiệp; 

  - Áp dụng được các kiến thức cơ sở chuyên ngành để giải quyết các vấn 

đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo; 

- Sử dụng các kiến thức chuyên ngành để giải thích, phân tích chiến lược, 

phân tích vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành lâm sinh để giải quyết các công 

việc đặt ra đáp ứng sự nghiệp phát triển lâm nghiệp; 

- Phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà lý 

thuyết đề cập đến còn hạn chế để bổ sung cho lý thuyết thông qua thực tập nghề 

nghiệp và thực tập tốt nghiệp 

2.2. Yêu cầu về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng 

- Chọn tạo giống cây trồng, gieo ươm, trồng và chăm sóc rừng trồng; 
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- Nhận biết, phân biệt cơ bản các loài thực vật phổ biến ở các vùng sinh 

thái đặc trưng của Việt Nam; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ điều tra, phương pháp điều tra; đánh giá 

phân tích tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; 

- Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình, dự án lâm nghiệp như: thiết kế 

trồng rừng, khai thác rừng, làm giàu rừng, quy hoạch phát triển rừng bền 

vững…; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm bản đồ (Mapinfor, GIS, Acrview…) 

và một số dụng cụ lâm nghiệp (GPS, máy đo cao, máy đo độ tàn che, máy đo 

cường độ ánh sang, máy đo độ ẩm…) phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá tài 

nguyên rừng; 

- Sử dụng thành thạo các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại cây rừng, 

phòng chống cháy rừng; 

- Sử dụng thành thạo các phương pháp tiếp cận nông thôn (RRA, PRA,…) 

để điều tra, đánh giá, phân tích, lập kế hoạch trong việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và cơ chế chia sẻ lợi ích trong việc quản lý rừng bền vững; 

- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tư vấn chuyên môn 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh lâm sản, nghiên cứu khoa học trong lâm 

nghiệp; 

- Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp, tham gia 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, công nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp; chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển tài nguyên rừng. 

- Kỹ năng mềm 

- Giao tiếp ứng xử 

+ Có khả năng giao tiếp tổ chức, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và 

công nghệ lâm nghiệp, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, công nhân 

trong lĩnh vực lâm nghiệp;  

+ Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ đảm bảo môi trường 

làm việc hiệu quả. 

+ Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một  cách hiệu quả. 
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- Kỹ năng làm việc nhóm: Phối hợp với các thành viên trong nhóm có hiệu quả.      

2.3. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.3.1. Yêu cầu về thái độ 

- Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn , nhận thức được nhu cầu cập 

nhật kiến thức liên tục. 

- Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan. 

- Có trách nghiệm công dân, ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần học hỏi, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp 

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

 Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Lâm sinh có thể đảm nhận các vị trí công tác tại: 

 - Các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp như: Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng Nông nghiệp, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Chi cục 

kiểm lâm và các chương trình dự án phát triển nông thôn. 

 - Các Trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại địa phương 

(UBND tỉnh, huyện, xã), Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu dữ trữ 

sinh quyển, Hội làm vườn, Hội Nông dân… 

 - Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế liên quan đến lâm 

nghiệp, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

2.3.3. Cơ hội học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Lâm sinh có thể tham gia học ở các bậc cao học 

và tiến sĩ trong lĩnh vực lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng,quản lý bảo vệ môi 

trường ở trong nước và nước ngoài. 

3. Khối kiến thức toàn khóa 

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ (không kể các học phần 

Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh). Thời gian đào tạo: 3-4 

năm (08 học kì) Trong đó:  

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ;  

- Khối kiến thức chuyên nghiệp: 98 tín chỉ, trong đó: 

+ Kiến thức cơ sở ngành: 37 tín chỉ  

+ Kiến thức ngành: 46  tín chỉ; 
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- Thực tập TN, Khóa luận hoặc học phần thay thế: 15 tín chỉ. 

4. Đối tượng tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo các văn bản sau:  

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

BGD&ĐT (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 

13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 57/2012/TT-

BGD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-

ĐHTTr, ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào). 

6. Cách thức đánh giá 

Thực hiện theo các văn bản sau:  

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của BGD&ĐT (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 

13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 57/2012/TT-

BGD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-

ĐHTTr, ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào). 

7. Nội dung chương trình 

TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Điều kiện     

tiên quyết LT 
Bài 

tập 

XMN, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực  

tế 

Tự 

học 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 32       

1 LL2.1.001.2 Triết học Mac-Lenin 3 37 2 6  90  

2 LL2.1.002.3 KTCT-Mac-Lenin 2 23  7  60 LL2.1.001.2 
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TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Điều kiện     

tiên quyết LT 
Bài 

tập 

XMN, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực  

tế 

Tự 

học 

3 LL2.1.003.2 Tư tưởng HCM 2 23  7  60 LL2.1.002.3 

4 LL3.1.004.3 LS ĐCS Việt Nam 2 23  7  60 LL2.1.003.2 

5 LL3.1.005.3 CNXH Khoa học 2 23  7  60 LL2.1.004.2 

6 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1 3 30 15   90  

7 NN2.1.002.2 Tiếng Anh 2 2 23 7   60 NN2.1.001.3 

8 NN2.1.003.2 Tiếng Anh 3 2 20 10   90 NN2.1.002.2 

9 NN2.1.004.3 Tiếng Anh 4 2 10 10 10  60 NN2.1.003.2 

10 LL2.1.005.2 Pháp luật đại cương 2 24  6  60  

11 TN.2.1.009.2 Tin học đại cương 2 20   10 60  

12 TN.2.1.010.2 

Thống kê và tin 

học trong lâm 

nghiệp 

4 30   30 120 TN.2.1.09.2 

13 TN.2.1.001.2 
Hoá học đại 

cương 
2 15 12  3 60  

14 TN.2.1.002.2 
Sinh học đại 

cương 
2 15 12  3 60  

15  Giáo dục thể chất * 7       

16  
GD Quốc phòng -

An ninh * 
8       

7.2. Các môn giáo dục chuyên nghiệp 83       

A. Kiến thức cơ sở ngành 37       

Kiến thức bắt buộc 33       

17 TN.2.1.003.2 Di truyền học 3 25 15  5 90 TN.2.1.002.2 

18 TN.2.1.004.2 Hóa sinh 2 15 5  10 60 TN.2.1.001.2 

19 NN2.1.003.3 
Tiếng anh Chuyên 

ngành 
3 30 15   90 NN2.1.003.2 
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TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Điều kiện     

tiên quyết LT 
Bài 

tập 

XMN, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực  

tế 

Tự 

học 

20 NL2.1.003.2 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

2 15 5  10 60  

21 NL2.1.007.2 Sinh lý thực vật 3 30 5 5 5 90 TN.2.1.002.2 

22 NL2.1.008.3 Thổ nhưỡng  3 30 5  10 90  

23 NL2.1.009.2 Trắc địa 1  3 30   15 90  

24 NL2.1.010.3 Khí tượng thủy văn 2 30    60  

25 NL2.1.011.3 Cây rừng 3 30   15 90  

26 NL2.1.012.3 Bệnh cây rừng 3 30   15 90 NL2.1.011.3 

27 NL2.1.013.3 Côn trùng rừng 3 30   15 90 NL2.1.011.3 

28 TN.2.1.005.2 

Hệ thống thông 

tin địa lý trong 

lâm nghiệp 

3 30   15 90  

Kiến thức tự chọn 4       

29 NL2.1.004.2 Đa dạng sinh học 2 15 10 5  60 TN.2.1.002.2 

30 NL2.1.005.3 Sinh thái học 2 15 10 5  60 TN.2.1.002.2 

31 NL2.1.014.2 Thực vật học 2 20   10 60 TN.2.1.002.2 

32 NL2.1.015.2 Sinh thái rừng 2 30    60 TN.2.1.002.2 

B. Kiến thức ngành 46       

Kiến thức bắt buộc 40       

33 NL2.1.016.4 Kỹ thuật lâm sinh  4 45   15 120  

34 NL2.1.017.2 Viễn thám 2 30    60  

35 NL2.1.018.3 Giống cây rừng 3 30   15 90 NL2.1.011.3 

36 NL2.1.019.4 Điều tra rừng 4 30   30 120 NL2.1.016.4 

37 NL2.1.020.3 Trồng rừng 3 30   15 90 NL2.1.018.3 
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TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Điều kiện     

tiên quyết LT 
Bài 

tập 

XMN, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực  

tế 

Tự 

học 

38 NL2.1.0121.3 Sản lượng rừng 3 30 15   90 NL2.1.019.4 

39 NL2.1.022.3 
Quản lý sử dụng 

đất lâm nghiệp 
2 15 10  5 60  

40 NL2.1.023.3 
Tổ chức quản lý 

các loại rừng 
2 20   10 60 NL2.1.022.3 

41 NL2.1.024.3 Lâm sản ngoài gỗ 3 30   15 90 NL2.1.0121.3 

42 NL2.1.025.3 
Quy hoạch lâm 

nghiệp 
3 30 15   90 NL2.1.016.4 

43 NL2.1.026.2 Nông lâm kết hợp 2 30    60  

44 NL2.1.027.2 
Kinh tế lâm 

nghiệp 
3 30 5  10 90  

45 NL2.1.033.2 
Bảo quản và chế 

biến lâm sản 
3 30   15 90  

46 NL2.1.029.3 
Thực tập  1 

(giống cây rừng) 
3    45 90 NL2.1.018.3 

 Kiến thức tự chọn 6       

47 NL2.1.030.2 
Công nghệ sinh 

học trong lâm 

nghiệp 

2 20   10  TN.2.1.002.2 

48 NL2.1.031.2 Quản lý lửa rừng  2 30    60  

49 NL2.1.032.2 
Môi trường và 

phát triển rừng 
2 30    60  

50 NL2.1.028.2 
Trồng rừng phòng 

hộ 
2 30    60  

51 NL2.1.034.2 
Quản lý và xây 

dựng dự án 
2 30    60  

52 NL2.1.035.2 Rừng ngập mặn 2     60  

7.3. Thực tập nghề nghiệp và thi tốt 15       
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TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Điều kiện     

tiên quyết LT 
Bài 

tập 

XMN, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực  

tế 

Tự 

học 

nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp 

53 NL2.1.036.8 

Thực tập  2 (Quy 

hoạch, quản lý bảo 

vệ rừng; Lập hồ sơ 

thiết kế trồng và 

khai thác rừng) 

8    120 240 

NL2.1.025.3 

NL2.1.016.4 

NL2.1.019.4 

54 
NL2.1.013.3 Khoá luận tốt 

nghiệp                      
7    105 210  

Học phần chuyên môn thay thế khóa 

luận tốt nghiệp   
7       

55 NL2.1.039.4 
Quản lý rừng bền 

vững 
4 45   15 120  

56 NL2.1.040.3 Rừng và môi trường 3 30 10  5 90  

                                            Cộng:                           130 

(Tổng số 130 tín chỉ không kể các học phần GDTC và GDQP-AN) 

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)  

TT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kiến thức giáo dục đại cương 32         

1 LL2.1.001.2 Triết học Mac-Lenin 3 3        

2 LL2.1.002.3 KTCT-Mac-Lenin 2  2       

3 LL2.1.003.2 Tư tưởng HCM 2   2      

4 LL3.1.004.3 LS ĐCS Việt Nam 2    2     

5 LL3.1.005.3 CNXH Khoa học 2     2    

6 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1 3  2       

7 NN2.1.002.2 Tiếng Anh 2 2   2      
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8 NN2.1.003.2 Tiếng Anh 3 2    2     

9 NN2.1.004.3 Tiếng Anh 4 2     2    

10 LL2.1.005.2 Pháp luật đại cương 2 2        

11 TN.2.1.009.2 Tin học đại cương 2 2        

12 TN.2.1.010.2 
Thống kê và tin học 

trong lâm nghiệp 
4  4       

13 TN.2.1.001.2 Hoá học đại cương 2 2        

14 TN.2.1.002.2 Sinh học đại cương 2 2        

15  Giáo dục thể chất * 7 x x x x     

16  
GD Quốc phòng -An 

ninh * 
8    x     

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 72         

Kiến thức cơ sở ngành 36         

Kiến thức bắt buộc 32         

17 TN.2.1.003.2 Di truyền học 2 2        

18 TN.2.1.004.2 Hóa sinh 2 2        

19 NN2.1.003.3 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 
3      3   

20 NL2.1.003.2 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
2    2     

21 NL2.1.007.2 Sinh lý thực vật 3  3       

22 NL2.1.008.3 Thổ nhưỡng  3   3      

23 NL2.1.009.2 Trắc địa 1  3   3       

24 NL2.1.010.3 Khí tượng thủy văn 2   2      

25 NL2.1.011.3 Cây rừng 3   3      

26 NL2.1.012.3 Bệnh cây rừng 3   3      

27 NL2.1.013.3 Côn trùng rừng 3    3     

28 TN.2.1.005.2 Hệ thống thông tin 

địa lý trong lâm 
3    3     
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nghiệp 

Kiến thức tự chọn 4         

29 NL2.1.014.2 Thực vật học 2  *       

30 NL2.1.015.2 Sinh thái rừng 2  *       

31 NL2.1.004.2 Đa dạng sinh học 2  *       

32 NL2.1.005.2 Sinh thái học 2  *       

Kiến thức ngành 46         

Kiến thức Bắt buộc 40         

32 NL2.1.016.4 Kỹ thuật lâm sinh  4     4    

33 NL2.1.017.2 Viễn thám 2     2    

34 NL2.1.018.3 Giống cây rừng 3     3    

35 NL2.1.019.4 Điều tra rừng 4    4     

36 NL2.1.020.3 Trồng rừng 3      3   

37 NL2.1.0121.3 Sản lượng rừng 3      3   

38 NL2.1.022.3 
Quản lý sử dụng đất 

lâm nghiệp 
2    2     

39 NL2.1.023.3 
Tổ chức quản lý các 

loại rừng 
2       2  

40 NL2.1.024.3 Lâm sản ngoài gỗ 3      3   

41 NL2.1.025.3 
Quy hoạch lâm 

nghiệp 
3       3  

42 NL2.1.026.2 Nông lâm kết hợp 2       2  

43 NL2.1.027.2 Kinh tế lâm nghiệp 3     3    

44 NL2.1.033.2 
Bảo quản và chế biến 

lâm sản 
3      3   

45 NL2.1.029.3 
Thực tập  1 (giống 

cây rừng) 
3       3  

 Kiến thức tự chọn 6         
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46 NL2.1.030.2 
Công nghệ sinh học 

trong lâm nghiệp 
2       *  

47 NL2.1.031.2 Quản lý lửa rừng  2       *  

48 NL2.1.032.2 
Môi trường và phát 

triển rừng 
2       *  

49 NL2.1.028.2 Trồng rừng phòng hộ 2       *  

50 NL2.1.034.2 
Quản lý và xây dựng 

dự án 
2       *  

51 NL2.1.035.2 Rừng ngập mặn 2       *  

Thực tập, khoá luận tốt nghiệp 15         

52 NL2.1.036.8 

Thực tập  2 (Quy 

hoạch, quản lý bảo vệ 

rừng; Lập hồ sơ thiết kế 

trồng và khai thác rừng) 

8        8 

53 NL2.1.037.7 Khoá luận tốt nghiệp                      7        7 

Học phần chuyên môn thay thế khoá luận 

tốt nghiệp 
7         

54 NL2.1.039.4 
Quản lý rừng bền 

vững 
4        4 

55 NL2.1.040.3 Rừng và môi trường 3        3 

Cộng: 130 15 15 18 18 16 15 16 15 

 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 3 năm đầu:   

Năm học 2020 - 2021, tuyển sinh 50 sinh viên; 

Năm học 2021 - 2022, tuyển sinh 50 sinh viên; 

Năm học 2022 - 2023, tuyển sinh 100 sinh viên; 

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Lâm sinh được thiết kế theo 

hình thức tín chỉ (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr, ngày 28/9/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào). Trên cơ sở tham khảo chương trình đào 

tạo của một số trường Đại học trong nước hiện đang đào tạo ngành Lâm sinh. 
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10. Đề nghị và cam kết thực hiện 

Cơ sở vật chất của khoa hiện có hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu cơ bản 

của việc giảng dạy và nghiên cứu, học tập, thực hành của sinh viên ngành Lâm 

sinh.  

Kính mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (báo cáo); 

- Khoa NLN; 

- Lưu VPK. 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Đã ký 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Giáp 

 


