
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  373  /QĐ-CĐVL ngày 21/10 /2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long) 

1. Tên ngành, nghề: THÚ Y 

Mã ngành, nghề: 6640101 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

Thời gian đào tạo: Từ 2,5 đến 3 năm. 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

3. Yêu cầu về kiến thức: 

 Đưa ra quyết định và xây dựng kế hoạch làm việc liên quan đến chăm sóc vật 

nuôi và trang thiết bị trang trại 

 Tuân thủ các điều luật, quy định và tiêu chuẩn chuyên môn có liên quan đến 

chăn nuôi và thú y 

 Tự giác tuân thủ tác phong chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng các 

tiêu chuẩn về đặc thù nghề nghiệp, ứng xử và thái độ nghề nghiệp tại nơi làm việc 

 Chẩn đoán, đánh giá, điều trị và giám sát vật nuôi trong các điều kiện chăm sóc 

khác nhau theo định hướng nghề nghiệp cá nhân 

 Lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng các trang bị, dụng cụ và máy móc cần thiết để 

thực hiện các công tác chăm sóc vật nuôi 

 Chuẩn bị dữ liệu, báo cáo và các tài liệu khác một cách chính xác, thực tế và 

đầy đủ bằng nhiều dạng (trình bày, văn bản, tài liệu điện tử) 

 Tự bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân, cũng như của người khác trong 

các điều kiện chăm sóc vật nuôi khác nhau 

 Bảo đảm sức khỏe cho vật nuôi thông qua việc áp dụng chế độ dinh dưỡng phù 

hợp và đảm bảo chất lượng - an toàn thực phẩm 

 Lựa chọn và sử dụng dược phẩm để cải thiện sức khỏe cho vật nuôi và điều trị 

bệnh 

 Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để phát triển cá nhân và chuyên 

môn 

 Thực hiện các hướng tiếp cận thị trường, quảng bá bán hàng và các nghiệp vụ 

liên quan đến chăn nuôi thú y 

4. Yêu cầu về kỹ năng: 

 Giao tiếp một cách rõ ràng, gãy gọn và chính xác bằng văn bản, lời nói và hình 

ảnh nhằm thực hiện mục đích giao tiếp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

 Trả lời các tin nhắn văn bản, lời nói hay hình ảnh theo cách nhằm đảm bảo giao 

tiếp hiệu quả 

 Thực hiện các phép toán một cách chính xác 



 Áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề 

 Sử dụng nhiều kỹ năng tư duy khác nhau để dự đoán và giải quyết vấn đề 

 Xác định, lựa chọn, tổ chức và tài liệu hóa thông tin bằng cách sử dụng hệ 

thống công nghệ và thông tin phù hợp 

 Phân tích, đánh giá và áp dụng các thông tin có liên quan từ nhiều nguồn khác 

nhau 

 Tôn trọng sự khác biệt về ý kiến, giá trị, hệ thống niềm tin và sự đóng góp của 

những người khác 

 Tương tác với những người khác trong nhóm hoặc đội nhằm góp phần xây 

dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả và đạt được các mục tiêu 

  Quản lý việc sử dụng thời gian và các nguồn lực khác để hoàn thành dự án 

  Chịu trách nhiệm cho hành động, quyết định, và kết quả của bản thân 

  Khai thác các hoạt động bền vững môi trường 

 Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức, lương tâm 

nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.  

Có ý thức vươn lên trong học tập, công việc; không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật 

mới vào lĩnh vực sản xuất chăn nuôi và thú y nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, 

giá trị kinh tế cao cho xã hội. 

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

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; đánh 

giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện. 

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông, nhân viên thị trường 

- Các cơ quan quản lý về nông nghiệp các cấp thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y 

như: Chi cục Chăn nuôi Thú y, Trung tâm Giống vật nuôi, Phòng Nông nghiệp, Trạm 

Chăn nuôi Thú y, Trạm Khuyến nông, cộng tác viên thú y; 

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y như: trang trại chăn nuôi, 

công ty kinh doanh và sản xuất thuốc thú y - thức ăn gia súc, gia cầm; phòng mạch thú 

y; 

- Nhân viên thú y của UBND xã, phường, thị trấn. 

- Tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân: mở các trang trại chăn 

nuôi, phòng mạch thú y, cửa hàng kinh doanh: thức ăn gia súc - thuốc thú y - trang 

thiết bị chăn nuôi - thú y; 



- Làm công tác nghiên cứu tại các cơ quan quản lý khoa học. 

7. 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 nghề nghiệp trong điều kiện 

của nền kinh tế thị trường. Học liên thông lên trình độ đại học. 


