
Học phần: Bảo tồn đa dạng sinh học 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Phương pháp nghiên cứu trong nông lâm nghiệp,  

GIS và viễn thám trong QLTNR 

Nội dung của học phần:  

 Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam: một số khái niệm, hiện trạng đa 

dạng sinh học. Vai trò của đa dạng sinh học, sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng 

sinh học. Các phương thức bảo tồn đa dạng sinh học, phương pháp nghiên cứu 

đa dạng sinh học. Thực tiễn và mô hình phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng 

sinh học. Mối liên hệ giữa cộng đồng địa phương và đa dạng sinh học, đa dạng 

sinh học gắn liền với đa dạng văn hóa,… 

 



Học phần: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cây dược liệu, những tiến bộ kỹ 

thuật đã đạt được cả ở trong và ngoài nước làm cơ sở áp dụng, phát triển, khai 

thác và sử dụng bền vững cũng như bảo tồn nguồn tài nguyên cây dược liệu ở 

nước ta. Đồng thời góp phần thực hiện thành công Đề án “Bảo tồn và phát triển 

cây dược liệu giai đoạn 2006-2020” Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn. 

 

 



Học phần: Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

 Học phần sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về BĐKH, 

nguyên nhân, tác động của BĐKH đến các lĩnh vực trong đó có tài nguyên thiên 

nhiên, các giải pháp ứng phó BĐKH, vai trò của quản lý tài nguyên thiên nhiên 

trong giảm thiểu và thích ứng BĐKH. Từ đó học viên có khả năng phân tích 

đánh giá những tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội, kế hoạch và giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với BDKH. 

 



Học phần: Cải thiện giống cây rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học sẽ trang bị cho học viên các kiến thức về giống thực vật nói 

chung, giống cây lâm nghiệp nói riêng. Muốn có được các giống cây tốt thì cần 

phải luôn luôn cải tạo các giống cây sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của 

các địa phương, trong khuôn khổ môn học, học viên cần nắm được các kỹ thuật 

lai tạo giống. 

 

 



Học phần: Đánh giá đất     h n  hi      đ   

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

 Học phần Đánh giá đất và phân chi  lập đ   được biên so n phục vụ  cho việc 

gi ng d y trong chư ng tr nh s u Đ i học thuộc chuyên ngành  â  học và là tài 

liệu th    h o cho các chuyên ngành  hác c  liên qu n củ  Trường Đ i học 

  ng  â   Đ i học Thái  guyên  Đây là   n học c  s  quan trọng trong 

chư ng tr nh đào t o s u đ i học  cung cấp thê  nh ng  iến th c sâu h n v   

“Đất và  ập đ   lâ  nghiệp  và c ng là   n học phục vụ  các   n học chuyên 

  n  hác thuộc chuyên ngành học n i trên củ  các trường Đ i học   ng  â  

nghiệp.  

Nội dung chính trong học phần này b o gồ  c  các  iến th c c  b n và 

nh ng  ết qu  nghiên c u   ng dụng mới nhất trong l nh vực qu n lý và sử 

dụng đất lâ  nghiệp  Đây c ng là tài liệu th    h o tốt cho nh ng người là  

c ng tác c  liên qu n tới s n  uất n ng lâ  nghiệp. 

 

 



Học phần: Điều tra đánh giá sản lượng rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Học phần cung cấp cho học viên các phương pháp xác định các nhân tố 

điều tra cây rừng và lâm phần; Phương pháp điều tra tài nguyên rừng và sử 

dụng các biểu điều tra; Những kiến thức về sinh trưởng và tăng trưởng của cây 

rừng và lâm phần; Phương pháp phân chia cấp đất, thiết lập mô hình sinh trưởng 

và sản lượng rừng. Phương pháp dự báo sản lượng rừng trồng. 

 



Học phần: Định giá dịch vụ môi trường rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

 Môn học cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về đặc 

điểm về vai trò của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa vai 

trò của rừng với thích ứng và giảm nhẹ tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, 

chức năng cung cấp dịch vụ môi trường của rừng. Vấn đề quan trọng nhất mà 

học viên cần quan tâm là nắm được cách thức phân định các loại dịch vụ môi 

trường rừng và phương pháp định giá dịch vụ môi trường rừng. Mặt khác, sau 

khi định giá dịch vụ môi trường rừng thì  cần tiến hành các hoạt động chi trả 

dịch vụ môi trường rừng. Trong phần cuối cung cấp cho học viên những kiến 

thức về phương pháp tiếp cận để xây dựng hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường, 

các chính sách và văn bản pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt 

Nam. 

 



Học phần: Kỹ thuật lâm sinh rừng nhiệt đới 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm về rừng và hệ sinh thái 

rừng nhiệt đới; Những khái niệm cơ bản về hệ sinh thái rừng, tác động qua lại 

giữa các nhân tố sinh thái đối với rừng và ngược lại; Những kiến thức cơ bản về 

cấu trúc rừng như: cấu trúc tổ thành, cấu trúc tầng thứ, cấu trúc tuổi và mật độ, 

áp dụng của nghiên cứu cấu trúc rừng trong lâm sinh;  Khái niệm về sinh trưởng 

phát triển rừng. Giúp sinh viên phân biệt được sinh trưởng cá thể với sinh trưởng của 

quần thể rừng làm cơ sở đề suất các biện pháp lâm sinh; Khái niệm về tái sinh, các 

phương thức tái sinh và đặc điểm tái sinh rừng ở Việt Nam. Khái niệm về diễn 

thế rừng, nguyên nhân diễn thế, các loại diễn thế rừng và việc ứng dụng nó 

trong lâm sinh; Những cơ sở, tiêu chí liên đến việc lựa chọn các kỹ thuật lâm 

sinh và những cơ sở để xác định một phương thức lâm sinh hợp lý; Những kiến 

thức về các phương thức khai thác rừng đang áp dụng trên thế  giới và ở Việt 

Nam. Phân tích những ưu điểm, nhược điểm và đối tượng áp dụng phù hợp của 

mỗi phương thức khai thác; Những kiến thức về đặc điểm lâm học của rừng thứ 

sinh nghèo, các kỹ thuật lâm sinh đang được áp dụng trên thế giới và ở Việt 

Nam nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo; Những kiến thức về các kỹ thuật nuôi 

dưỡng rừng đặc biệt là kỹ thuật chặt nuôi dưỡng  rừng và thực tế áp dụng các 

phương thức này ở Việt Nam và trên thế giới 

 



Học phần: Lâm nghiệp xã hội 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:   

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức về: Một số kiến thức cơ 

bản về lâm nghiệp xã hội( Khái niệm; Lịch sử hình thành và phát triển; Sự khác 

nhau giữa lâm nghiệp xã hội và Lâm nghiệp truyền thống); Sinh thái nhân văn 

và kiến thức bản địa trong phát triển LNXH( Khái niệm về sinh thái , nhân văn, 

kiến thức bản địa, vai trò của của nó ảnh hưởng đến phát triển LNXH); Giới 

trong phát triển LNXH( Khái niệm giới; vai trò và sử dụng giới trong phát triển 

LNXH); Phương pháp tiếp cận trong phát triển lâm nghiệp xã hội( Phương pháp 

tiếp cận có sự tham gia trong ToT, chuyển giao kỹ thuật; Xây dựng mô hình; 

Phát triển công nghệ có sự tham gia..) 

 



Học phần: Nông lâm kết hợp 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Nông lâm kết hợp liên kết rộng mở nhiều môn học khác nhau, bao gồm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế lâm nghiệp, khoa học xã hội, sinh thái nhân 

văn..vv.. Chương trình học được chia thành bốn phần chi tiết cụ thể; Phần 1: 

miêu tả tóm tắt về vị trí và vai trò hiện nay của NLKH cũng như các thành tựu 

NLKH đạt được. Phần 2: lược tả các kỹ thuật thường áp dụng trong phát triển 

NLKH. Phần 3; Các khái niệm mới về nghiên cứu cảnh quan NLKH cũng như 

vai trò lợi ích của quy hoạch cảnh quan NLKH. Phần 4: Nêu bật vai trò của 

NLKH trong các vấn đề về kinh tế - xã hội và đặc biệt là môi trường. Chương 

trình này được phát triển với mục đích nâng cao khả năng tiếp cận các vấn đề 

mới trong nghiên cứu NLKH, giúp cho việc đào tạo có hiệu quả cao hơn trong 

các phạm vi liên quan của học viên cao học.  

 



Học phần: Phân loại thảm thực vật rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về thảm thực 

vật,   những nhân tố cơ bản làm phát sinh thảm thực vật; các quá trình biến đổi, 

tái sinh và  diễn thế thảm thực vật; hệ thống các quan điểm về lựa chọn yếu tố 

chủ đạo trong nghiên cứu phân loại thảm thực; nắm được các nguyên tắc chính 

của một số bảng phân loại thảm thực vật đang được áp dụng hiện nay để phục 

vụ cho các nghiên cứu ứng dụng; có được các phương pháp cơ bản trong nghiên 

cứu phân loại thảm thực vật.   

 



Học phần: Quản lý lưu vực 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

 Học phần cung cấp những khoa học cơ bản về khái niệm lưu vực, các hợp 

phần của lưu vực, sự chuyển động và tác động qua lại của các hợp phần này làm 

nền tảng cho việc quản lý lưu vực hướng tới kinh doanh sử dụng tài nguyên đất, 

nước và rừng bền vững; nguyên tắc và nội dung quản lý lưu vực cho các cấp 

quản lý vĩ mô và vi mô, các đối tượng sản xuất kinh doanh sử dụng tài nguyên 

đất, nước, rừng khác nhau ở Việt Nam; phương pháp tiếp cận mới trong quản lý 

lưu vực hiện nay.  

 



Học phần: Quản lý tài nguyên rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức về Chiến lược phát triển 

lâm nghiệp đến năm 2020( Đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp; xác định 

mục tiêu; Đề xuất các giải pháp và chương trình thực hiện) với kỳ vọng người 

học có được cái nhìn tổng quát về đối tượng sản xuất của ngành; Quản lý bảo vệ 

ba loại rừng: Từ hiểu biết cơ bản về ba loại rừng đi sâu phân tích tiềm năng, thế 

mạnh; Khó khăn, bất cập; Cơ hội để đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp cho 

3 loại rừng; Quản lý Lâm sản ngoài gỗ: Với kiến thức cơ bản có được về LSNG, 

người học đi sâu phân tích xác định nhóm Lâm sản ngoài gỗ triển vọng. Để đề 

xuất các giải pháp phát triển cho từng vùng sinh thái nhân văn khác nhau. 

 



Học phần: Quản lý xung đột trong lâm nghiệp 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp những kiến thức: Khái niệm về xung đột, xung đột 

trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý xung đột bảo trong lâm nghiệp; 

Phân loại xung đột và cấp độ xung đột; Phân tích xung đột trong lâm nghiệp 

(Tại sao xung đột, nhận diện xung đột; Phân tích xung đột; Xác định các bên có 

liên quan đến xung đột trong lâm nghiệp, phân tích vai trò, trách nhiệm của các 

bên có liên quan; Phân tích nguyên nhân dẫn đến xung đột); Quy trình giải 

quyết xung đột trong lâm nghiệp đa dạng sinh học (Bản đồ quy trình xung đột; 

Những phương án giải quyết xung đột;  Quản lý xung đột dựa trên phong tục 

tập quán ; Xây dựng năng lực quản lý xung đột tại địa phương (nhận thức; chủ 

sở hữu; tăng cường thực thi luật; ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi 

trường; vấn đề sinh kế…); Xây dựng mô hình đồng quản lý); Công cụ quản lý 

xung đột trong lâm nghiệp (Phân tích nguyên nhân; Phân tích vấn đề; Xác định 

và phân tích các bên liên quan; 4Rs (Quyền, Trách nhiệm, Phản hồi, Quan hệ); 

Phân tích lĩnh vực’ Thời gian mâu thuẫn; Lập bản đồ mâu thuẫn theo việc sử 

dụng tài nguyên); Nghiên cứu điền hình về quản lý xung đột trong lâm nghiệp ở 

một số nước (Nghiên cứu điển hình tại: Việt Nam; Nghiên cứu điển hình tại: 

Indonesia; Nghiên cứu điển hình tại: Thái Lan; Nghiên cứu điển hình tại: 

Balanga). 

 



Học phần: Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho người học những lý luận về quản lý rừng bền vững theo 

xu thế phát triển lâm nghiệp hiện nay trên thế giới ; những cơ sở khoa học về 

kinh tế, xã hội, môi trường và kỹ thuật làm nền tảng cho việc quy hoạch lâm 

nghiệp và điều chế rừng hướng tới kinh doanh sử dụng rừng bền vững; Cung 

cấp những kiến thức cơ bản về nội dung quy hoạch lâm nghiệp cho các cấp 

quản lý vĩ mô và vi mô, cũng như các đối tượng sản xuất kinh doanh sử dụng 

rừng khác nhau ở Việt Nam; phương pháp tiếp cận khác nhau trong quy hoạch 

lâm nghiệp truyền thống và quy hoạch lâm nghiệp theo hướng lâm nghiệp xã 

hội hiện nay. 

 

 



Học phần: Sâu bệnh hại rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về Đặc điểm của 

các sinh vật và vi sinh vật gây bệnh cây. Khái niệm về phòng trừ tổng hợp, nguyên lý, 

nguyên tắc của phòng . phòng trừ tổng hợp, điều kiện áp dụng, ưu nhược điểm của 

phòng trừ tổng hợp. Phương pháp kỹ thuật phòng trừ các loài sâu bệnh hại rừng. Đặc 

điểm hình thái, cách thức gây hại, của các loài sâu, bệnh hại chính trên cây rừng  phổ 

biến như keo, thong, mỡ, bạch đàn và biện pháp phòng trừ chúng. 

Ứng dụng của các vi sinh vật trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng: cơ chế 

cộng sinh và vai trò của các vi sinh vật trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng: các loài 

nấm công sinh rễ cây, vi khuẩn cố định đạm. Các loại thuốc vi sinh phòng trừ sâu 

bệnh hại rừng… 

 



Học phần: Thị trường và chế biến lâm sản 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về cấu tạo của gỗ, tính chất 

vật lý của gỗ, tính chất cơ học của gỗ, một số khuyết tật của gỗ; Kiến thức về 

bảo quản gỗ nói chung, các kiến thức bảo quản gỗ bằng hoá chất, các loại hóa 

chất bảo quản gỗ, các phương pháp bảo quản gỗ; Kiến thức về ván nhân tạo 

như : ván dăm, ván sợi, gỗ dán, ván ghép thanh...Nguyên liệu và công nghệ sản 

xuất và bảo quản các loại ván nhân tạo; Kiến thức về trang sức bề mặt gỗ, các 

loại vật liệu trang sức bề mặt, công nghệ trang sức bề mặt. 

 



Học phần: Trồng rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết: Cải thiện giống cây rừng 

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Ngoài phần mở đầu giới thiệu về vai trò và vị trí của môn trồng rừng, nội 

dung môn học được chia làm 4 chương cụ thể như sau: 

 Chương 1 là phần tổng quan các vấn đề liên quan đến trồng rừng cả ở 

trong và ngoài nước. Đặc biệt, chú ý đến các thành tựu về trồng rừng đã đạt đến 

năm 2008 của Việt Nam. 

Chương 2 Giới thiệu khái quát về một số thành tựu là những tiến bộ kỹ 

thuật về giống cây Lâm nghiệp nhằm phục vụ trồng rừng trong giai đoạn 20 

năm đổi mới vừa qua. 

Chương 3 Giới thiệu về nguyên lý chung của kỹ thuật tạo rừng.  

Chương 4 Giới thiệu những cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề trồng 

rừng thâm canh và thâm canh rừng trồng.  

 



Học phần: Viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học đề cập đến những kiến thức cơ bản về: GIS Thành phần của GIS; 

Chức năng của GIS; Cơ sở dữ liệu GIS; Cơ sở dữ liệu không gian; Mô hình số 

liệu Raster; Mô hình số liệu vecter; Cấu trúc dữ liệu TIN; Chuyển đổi giữa giữ 

liệu dạng vecter và raster; Cơ sở dữ liệu phi không gian (thuộc tính); Sản phẩm 

của GIS Một số phép phân tích cơ bản trong GIS; Truy vấn và tìm kiếm 

(Query); Tìm kiếm dữ liệu trong vùng không gian (Buffer); Chồng xếp bản đồ 

(Overlay); Khả năng phân loại thuộc tính (reclassification); Nội suy không gian 

trong GIS; Nội suy bề mặt từ các điểm mang giá trị; Nội suy bề mặt khoảng 

cách (Distance Straight line); Nội suy bề mặt giới hạn (allocation); Nội suy bề 

mật độ (Density); Mô hình số độ cao (DEM - Digital Elevation Model) và 

những ứng dụng GIS hiện nay trong quản lý tài nguyên rừng nhằm nâng cao 

công tác quản lý bảo vệ rừng. 

 

 



Học phần: Xây dựng và quản lý dự án 

- Phân bố thời gian học tập: 2 Tín chỉ (30 tiết lý thuyết/60 tiết tự học) 

- Học phần học trước:  

- Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Nội dung của học phần:  

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về đặc 

điểm về dự án nông lâm nghiệp, mối quan hệ giữa chương trình, dự án và kế 

hoạch; đầu tư và dự án; đánh giá nhu cầu của địa phương để lựa chọn và xây 

dựng dự án. Vấn đề quan trong nhất mà học viên cần quan tâm là xây dựng tốt 

bản đề xuất dự án, làm thế nào để nhà đầu tư đồng ý đầu tư cho dự án, sau khi 

đã thẩm định cẩn thận. Mặt khác, sau khi dự án được duyệt, đồng ý đầu tư, cần 

có kiến thức về quản lý dự án, như: Thành lập Ban quản lý dự án; chọn người 

vào các bên tham gia; xây dựng kế hoạch cụ thể để khi thực hiện dự án đạt được 

kiến quả tốt nhất. Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế, xã 

hội và môi trường…Kiến thức về giám sát và đánh giá dự án để dự án được 

thực hiện tốt hơn… 

 


