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16. Học phần: Tiếng anh chuyên ngành LN,   Mã số HP: EFF121           

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung các bài luận về lĩnh vực giải phẫu cây rừng, rừng và rừng việt nam, 

trồng rừng, điều tra rừng, sinh thái rừng, rừng và hấp thụ các bon, quản lý rừng bền vững, 

nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, côn trùng lâm nghiệp  

b/ Thực hành: 

B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

21. Học phần: Cây rừng,  Mã số HP: FPL221   

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 15 tiết, số tiết thực hành: 15 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào thực vật rừng, các loài cây lâm nghiệp thuộc ngành thông, các 

loài cây lâm nghiệp thuộc ngành hạt kín.  

b/ Thực hành: Quan sát, nhận biết vẽ các loài thưc vật ngành hạt trần, họ Ngọc lan tới họ Du, 

họ Chè tới họ Thầu dầu, họ Trinh nữ tới họ Trúc đào dầu, Thực vật ngành hạt kín. Lớp 1 Lá 

mầm, họ Hành tới họ Tre nứa. 

22. Học phần: Đo đạc  Mã số HP: FME221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 15 tiết, số tiết thực hành: 15 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào kỹ thuật đo đạc, sai số trong đo đạc, nguyên lý đo cao, đo dài, 

lưới khống chế; đo đạc và lập bản đồ lâm nghiệp, sử dụng bản đồ lâm nghiệp. 

b/ Thực hành: tập trung vào cách sử dụng các dụng cụ đo đạc và sử dụng bản đồ trong công 

tác quản lý tài nguyên rừng và đất rừng, Kỹ năng sử dụng thành thạo một số máy móc trong 

đo đạc, sử dụng được bản đồ địa hình. 

23. Học phần: Giống cây lâm nghiệp  Mã số HP: FSE221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào những vấn đề chung về giống cây trồng, cơ sở khoa học của cải 

thiện giống. Các biện pháp chọn tạo giống, xây dựng vườn giống và rừng giồng. 

b/ Thực hành 

24. Học phần: Hóa sinh đại cương   Mã số HP: GBC221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  



a/ Lý thuyết: môn học tập trung vào thành phần hoá học của cơ thể sống: protein  nucleic 

axit, carbonhydrat, lipid, vitamin, enzym, hormon của động thực vật; quá trình trao đổi chất 

và năng lượng sinh học. 

b/ Thực hành 

25. Học phần: Thực vật học  Mã số HP: BOT221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 21 tiết, số tiết thực hành: 09 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào hình thái và giải phẫu thực vật: mô thực vật, cơ quan dinh dưỡng 

của thực vật, sinh sản của thực vật; phân loại thực vật: các phương pháp phân loại - đơn vị 

phân loại – cách gọi tên, phân loại giới thực vật,  phân loại các lớp thực vật. 

b/ Thực hành:  

26. Học phần: Sinh thái rừng  Mã số HP: BOT221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 21 tiết, số tiết thực hành: 09 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào sinh thái học và hệ sinh thái, sinh thái học sản lượng, chu trình 

chất khoáng trong hệ sinh thái, vai trò sinh thái của bức xạ mặt trời, vai trò sinh thái của nhiệt 

độ, vai trò sinh thái của nước, không khí. Quan hệ giữa rừng với đât, sinh thái học quần thể, 

quần xã, diễn thế sinh thái 

b/ Thực hành:  

27. Học phần: Sinh lý thực vật Mã số HP: PPH221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 21 tiết, số tiết thực hành: 09 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: giới thiệu khái niệm cơ bản và quá trình sinh lý tế bào và phân tử thực 

vật; tập trung vào dinh dưỡng khoáng, trao đổi nước, quang hợp, hô hấp và điều hoà 

hoóc môn sinh trưởng và phát triển của cây và mối quan hệ với môi trường.   

b/ Thực hành:  

28. Học phần: Thổ nhưỡng  Mã số HP: SOI221  

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 24 tiết, số tiết thực hành: 06 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: giới thiệu khái niệm cơ bản về đất, quá trình hình thành đất; thành phần 

cơ giới và kết cấu đất; nước, không khí, nhiệt trong đất và các đặc tính vật lý khác của 

đất; keo đất và khả năng hấp phụ của đất; thành phần hữu cơ và các nguyên tố dinh 

dưỡng trong đất; phản ứng của đất: độ chua, độ kiềm, tính đệm và phản ứng oxy hóa 

khử; một số nhóm đất chính của Việt Nam bao gồm đất bạc mầu, đất cát biển, đất 

phèn, đất mặn, đất phù sa, đất đồi núi. 

b/ Thực hành: đào và mô tả phẫu diện, xác định thành phần cơ giới theo phương pháp 

vê tay (cùng với quá trình đào và mô tả phẫu diện); phân tích độ chua pH KCl, 

pHnước; xác định tổng chất hữu cơ theo Walkley-Black.    

29. Học phần: Khí tượng nông nghiệp  Mã số HP: AME221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  



a/ Lý thuyết: tập trung vào thành phần và kiến trúc khí quyển, bức xạ trong không khí, nhiệt 

độ, nước áp suất không khí và gió, thời tiết và khí hậu, ảnh hưởng qua lại giữa rừng và điều 

kiện thuỷ văn, các phương pháp nghiên cứu trong khí tượng thuỷ văn 

b/ Thực hành:  

30. Học phần: Phương pháp thí nghiệm  Mã số HP: EME221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 21 tiết, số tiết thực hành: 09 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào vận dụng thống kê toán học trong việc: Thu thập, xử lý số liệu, 

phân tích và đánh giá kết quả trong nghiên cứu Lâm nghiệp. 

b/ Thực hành: kỹ năng xử lý số liệu trong Lâm nghiệp trên một số phần mềm thống kê. 

31. Học phần: Điều tra rừng  Mã số HP: FIN321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 21 tiết, số tiết thực hành: 09 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào kỹ thuật điều tra cây ngả, điều tra cây đứng; quy luật kết cấu lâm 

phần, xác định các nhân tố điều tra lâm phần, xác định tăng trưởng lâm phần; các phương 

pháp điều tra tài nguyên rừng, phân loại trạng thái rừng, kỹ thuật điều tra ô mẫu.  

b/ Thực hành: Xác định tương quan giữa chiều cao và đường kính, Xác định một số giá trị 

đường kính và chiều cao lâm phần, Tính kích thước cây tiêu chuẩn theo phương pháp Urich, 

Tính trữ lượng tài nguyên rừng cho một khu vực (Tiểu khu hoặc một xã từ số liệu điều tra có 

sẵn), Xây dựng kế hoạch, phương pháp tiến hành điều tra rừng tại một xã cụ thể 

32. Học phần: Động vật rừng  Mã số HP: FZO321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: giới thiệu tổng quan về động vật, phân loại động vật có xương sống, tài nguyên 

động vật rừng, các nhóm ếch, nhái, bò sát, chim, thú và bảo vệ động vật hoang dã (động vật 

rừng).  

b/ Thực hành:  

33. Học phần: Khai thác lâm sản  Mã số HP: FPE321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: Những khái niệm cơ bản về khai thác lâm sản, khai thác gỗ và các loại lâm sản 

khác (lâm sản ngoài gỗ), vận chuyển lâm sản, bảo quản, chế biến và sử dụng các loại lâm sản. 

b/ Thực hành:  

34. Học phần: Kỹ thuật lâm sinh  Mã số HP: STE331 

Số tín chỉ: 03 TC,  Số tiết LT: 45 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: Vai trò của rừng đối với con người, khái niệm về rừng, cấu trúc rừng, rừng và 

môi trường, động thái rừng, phân loại rừng, kỹ thuật khai thác lợi dụng rừng, kỹ thuật khai 

thác phục hồi và phát triển rừng. 

b/ Thực hành:  

35. Học phần: Quy hoạch lâm nghiệp Mã số HP: FOL321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: giới thiệu tổng quan về quy hoạch lâm nghiệp; cơ sở kinh tế của quy hoạch lâm 

nghiệp; tổ chức không gian và thời gian rừng; sử dụng bền vững tài nguyên rừng, điều chỉnh 



sản lượng rừng; nội dung và phương pháp quy hoạch lâm nghiệp; xây dựng phương án quy 

hoạch lâm nghiệp.   

b/ Thực hành:  

36. Học phần: Sản lượng rừng Mã số HP: FPR321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào đặc điểm sinh trưởng cây rừng và lâm phần, các nhân tố ảnh 

hưởng đến sinh trưởng cây rừng và lâm phần, phân cấp năng suất, các mô hình dự đoán sản 

lượng và mô hình sản lượng tối ưu, lập và sử dụng biểu sản lượng.   

b/ Thực hành:  

37. Học phần: Trồng rừng  Mã số HP: AFF321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 24 tiết, số tiết thực hành: 06 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào nguyên lý, kỹ thuật hạt giống cây rừng, kỹ thuật tạo cây con, 

nguyên tắc chọn loại cây trồng và kỹ thuật tạo rừng, kỹ thuật thâm canh rừng trồng một số 

loài cây lâm nghiệp chủ yếu; kỹ thuật vườn ươm, thiết kế trồng rừng, đánh giá kiểu kỹ thuật 

rừng trồng. 

b/ Thực hành: Nhận biết và kiểm nghiệm nhanh phẩm chất hạt giống cây rừng, Chọn mẫu 

kiểm nghiệm, kiểm tra trọng lượng và độ thuần hạt giống, thí nghiệm về sự nảy mầm của hạt 

giống 

38. Học phần: Bệnh cây đại cương  Mã số HP: GPA221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 24 tiết, số tiết thực hành: 06 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào bệnh cây và những nguyên nhân gây bệnh, quy luật biến đổi và 

sinh thái bệnh cây, điều tra. chẩn đoán dự tính dự báo bệnh cây, các phương pháp phòng trừ 

bệnh cây nông lâm nghiệp, 1 số bệnh hại cây rừng thường gặp. 

b/ Thực hành: Nhận biết các triệu chứng bệnh cây, phân loại thuốc BVTV phòng trừ bệnh, 

Hướng dẫn cách pha và pha chế một số loại thuốc thường dùng phòng trừ bệnh hại cây lâm 

nghiệp 

39. Học phần: Côn trùng đại cương  Mã số HP: GEN221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 21 tiết, số tiết thực hành: 09 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào đặc điểm hình thái và giải phẫu, đăc điểm sinh trưởng, phát triển 

của lớp côn trùng, đặc điểm 1 số bộ côn trùng, sinh thái côn trùng, các phương pháp điều tra 

dự tính dự báo và phòng trừ sâu hại lâm nghiệp, kỹ thuật phòng trừ một số loại sâu chuyên 

khoa. 

b/ Thực hành: Nhận biết hình thái côn trùng, Sinh trưởng phát triển và biến thái côn trùng, 

phân loại côn trùng, cách làm mẫu  ngâm, phân loại thuốc BVTV phòng trừ sâu hại 

40. Học phần: Lâm nghiệp xã hội đại cương Mã số HP: SFO321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào tổng quan về lâm nghiệp xã hội, hệ thống chính sách liên quan 

đến phát triển lâm nghiệp xã hội, hệ sinh thái nhân văn trong LNXH, tiếp cận có sự tham gia 

trong lâm nghiệp xã hội. 

b/ Thực hành:  



41. Học phần: Khuyến nông khuyến lâm  Mã số HP: AFE221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: Giới thiệu chung về khuyến nông khuyến lâm, cách tiếp cận và phương pháp 

khuyến nông khuyến lâm, kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy, tổ chức đào tạo trong khuyến nông 

khuyến lâm, phát triển kỹ thuật có sự tham gia. 

b/ Thực hành:  

42. Học phần: Nông lâm kết hợp đại cương  Mã số HP: GAF321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào khái niệm chung về nông lâm kết hợp, nguyên lý về nông lâm kết 

hợp, mô tả và phân tích hệ thống nông lâm kết hợp, kỹ thuật về nông lâm kết hợp, áp dụng và 

phát triển về nông lâm kết hợp. 

b/ Thực hành:  

43. Học phần: Quản lý các loại rừng và lửa rừng  Mã số HP: FFM321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào các nguyên tắc trong quản lý rừng bền vững và rừng cộng đồng 

vai trò sinh thái của lửa rừng, bản chất của cháy và các nhân tố ảnh hưởng đến cháy rừng, các 

loại cháy rừng và dự báo cháy rừng 

b/ Thực hành:  

44. Học phần: Quản trị doanh nghiệp  Mã số HP: EAD321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào tổng quan về quản trị doanh nghiệp nông lâm nghiệp, các loại 

hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Quản lý doanh nghiệp và tổ chức quản lý các yếu tố sản xuất 

trong doanh nghiệp, thị trường và công tác kế hoạch trong doanh nghiệp, hạch toán và phân 

tích kinh doanh trong doanh nghiệp. 

b/ Thực hành:  

45. Học phần: Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  Mã số HP: FUM32 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào khái quát về hình hình quản lý và sử dụng đất đai nông lâm 

nghiệp, điều tra, đánh giá lập địa lâm nghiệp trong sử dụng đất, các hệ thống và kỹ thuật sử 

dụng đất bền vững. 

b/ Thực hành:  

46. Học phần: Ứng dụng CNTT trong QL tài nguyên rừng Mã số HP: IFM321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 15 tiết, số tiết thực hành: 15 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào những kiến thức cơ bản về thông tin địa lý, kết hợp giữa GIS và 

GPS, bước đầu làm quen với phần mềm Arc View và Mapinfo 

b/ Thực hành: thực hành sử dụng phần mềm làm các bước thành lập bản đồ và ứng dụng 

trong quản lý tài nguyên rừng. 

47. Học phần: Dịch vụ môi trường  Mã số HP: FES321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 



Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào vai trò của rừng trong việc cung cấp dịch vụ môi trường rừng, ý 

nghĩa của việc định giá rừng và các phương pháp xác định/định giá rừng theo chức năng của 

rừng và trạng thái rừng làm cơ sở  cho việc chi trả các dịch vụ rừng đạt hiệu quả tốt nhất trong 

quản lý bảo vệ phát triển rừng bền vững cả về mặt kinh tế-xã hội và môi trường.  

b/ Thực hành: 

48. Học phần: Đa dạng sinh học  Mã số HP: BID321 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 30 tiết, số tiết thực hành: 0 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào khái niệm, giá trị của đa dạng sinh học nói chung và với Việt 

Nam nói riêng, thực trạng suy thoái đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, các phương 

pháp bảo tồn cũng như chính sách,thể chế liên quan đến bảo tồn,các phương pháp điều tra 

đánh giá đa dạng sinh học phục vụ công tác xây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. 

b/ Thực hành:  

49. Học phần: Khoa học gỗ  Mã số HP: WSC221 

Số tín chỉ: 02 TC,  Số tiết LT: 24 tiết, số tiết thực hành: 06 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết: tập trung vào Vai trò của gỗ trong nền kinh tế quốc dân, cấu tạo gỗ, tính chất 

hoá học của gỗ, tính chất vật lý của gỗ, tính chất cơ học của gỗ, khuyết tật gỗ 

b/ Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo thô đại của gỗ, cách nhận biết mặt gỗ, cách xác định một số 

tính chất vật lý của gỗ. 

50. Học phần: Thực tập nghề nghiệp 1 – Lâm sinh, cây rừng  Mã số HP: FOR411 

Số tín chỉ: 01 TC,  Số tiết LT: 0 tiết, số tiết thực hành: 15 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết:  

b/ Thực hành: Điều tra theo tuyến xác định các loài thực vật theo các dạng địa hình khác 

nhau, Lập ô tiêu chuẩn trên các trạng rừng, xác định các loài thực vật trong OTC, Điều tra 

phân loại các trạng thái rừng, Điều tra tổ thành rừng, Điều tra tái sinh rừng.  

51. Học phần: TTNN 2 – Côn trùng, bệnh cây, lửa rừng   Mã số HP: FOR412 

Số tín chỉ: 01 TC,  Số tiết LT: 0 tiết, số tiết thực hành: 15 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết:  

b/ Thực hành: tập trung vào khảo sát điều tra sơ bộ và điều tra tỉ mỉ sâu bệnh hại vườn ươm, 

rừng trồng. Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại rừng và kỹ thuật phòng cháy chữa 

cháy tại địa phương. 

52. Học phần: TTNN 3 – Đo đạc, điều tra rừng  Mã số  HP: FOR413 

Số tín chỉ: 01 TC,  Số tiết LT: 0 tiết, số tiết thực hành: 15 tiết 

Nội dung  

a/ Lý thuyết 

b/ Thực hành: điều tra xác định các trạng thái rừng, xác định trạng xác định ranh giới các 

trạng thái rừng, điều tra đất, xác định diện tích các loại đất, lập các ô tiêu chuẩn trạng thái 

rừng, điều tra trữ lượng và cấu trúc rừng. 

                                                                           Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2015 

               TRƯỞNG KHOA                                            TRỢ LÝ GV KHOA 


