
CHƯƠNG TRÌNH
BẢO VỆ THỰC VẬT

Bằng Cao đẳng 2,5 năm

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Bảo vệ thực vật được thiết 

kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm 

sóc các loại cây phổ biến ở ĐBSCL; sử dụng đúng các loại thuốc bảo 

vệ thực vật đúng cách, an toàn; phát hiện, phòng ngừa và điều trị các 

loại bệnh cây, sâu hại thông thường, phòng trừ cỏ dại xâm hại cây 

trồng; cách sử dụng đất bền vững và bón phân đúng cách.

Sinh viên có kỹ năng chẩn đoán sâu bệnh gây hại trên cây trồng; tư 

vấn về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, quy trình trồng 

những loại cây trồng phổ biến tại vùng; hướng dẫn các loại thủ tục 

trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương trở lên

· Nhân viên kỹ thuật tại các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
giống cây trồng,…

· Làm việc tại các Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, 
Trạm bảo vệ thực vật, Trung tâm giống cây trồng, hợp tác xã, nông 
trường, nông trại,… hoặc cộng tác viên chuyên môn.

Đủ điều kiện tổ chức kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
dụng cụ nông nghiệp, giống cây trồng; tự tổ chức sản xuất nông sản 
ở quy mô hộ gia đình và trang trại. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Sinh viên tốt nghiệp tại trường Cao 

đẳng Vĩnh Long có cơ hội học liên 

thông lên Đại học Cần Thơ, Đại học 

Nông Lâm TP. HCM các ngành Khoa 

học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông 

học, Phát triển nông thôn.

CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

• Miễn phí ở ký túc xá cho tất cả 

HSSV năm nhất

• Học bổng theo quy định của Nhà 

nước

• Giới thiệu việc làm sau khi tốt 

nghiệp



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kì 3

Học kì 4

Cựu sinh viên của ngành làm việc tại khắp các cơ quan nhà 

nước, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giống cây trồng, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật ở ĐBSCL hoặc tự tạo việc làm tại nhà sản suất 

ở nông hộ như mở cửa hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản 

xuất giống cây trồng hoặc xuất khẩu lao động chiếm tỉ lệ trên 90%.

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
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TRUNG TÂM
TP VĨNH LONG

SƠ ĐỒ ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Thông tin chi tiết liên hệ

112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long
( Điện thoại: 02703 883 788
                       02703 879 169
Website: www.cdvl.edu.vn
Facebook: https://fb.com/vlcc.edu.vn/

Ngoài các môn chuyên ngành ở trên, sinh viên
còn phải học các môn chung theo quy định
của Bộ LĐTBXH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 Zalo: 0899 686 152

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long

(Cơ sở 1)
Trường Cao đẳng

Vĩnh Long
(Cơ sở 2)
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- Quản trị kinh doanh nông nghiệp
- Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
- Giống cây trồng
- GAP & nông nghiệp hữu cơ
- Bệnh cây trồng
- Công nghệ sản xuất nấm
- Thực tập nghề nghiệp  

- Quản lí cỏ dại
- Điều tra dự tính dự báo dịch hại
- Bảo quản nông sản sau thu hoạch
- Phòng trừ sinh học trong bảo vệ thực vật
- Động vật hại nông nghiệp
- Cây rau & trồng rau không cần đất
- Pháp luật chuyên ngành
- Cơ khí nông nghiệp
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Quản lý dịch hại tổng hợp
- Kiểm dịch TV
- Công nghệ sinh học trong BVTV
- Công nghệ phân bón
- Cây lương thực
- Cây công nghiệp
- Cây ăn trái
- An toàn lao động trong sản xuất
- Thực tập tốt nghiệp (6-8 tuần)

- Thủy Nông
- Thống kê - PP thí nghiệm
- Kỹ năng giao tiếp

- Sinh lý thực vật
- Côn trùng nông nghiệp
- Thuốc bảo vệ thực vật
- Vi sinh nông nghiệp
- Hệ thống nông nghiệp
- Thực tập ngoại khóa

Học kì 5

1.  Lâm Thị Trúc Linh ��                         Thạc sĩ
2.  Nguyễn Thế Vững ��                          Thạc sĩ 
3.  Võ Thanh Phong ���                             Tiến sĩ
4.  Cao Thảo Quyên ���                             Thạc sĩ
5.  Nguyễn Văn Sáu ���                             Kỹ sư
6.  La Thanh Toàn ���                                Thạc sĩ
7. Nguyễn Thái Dương ��                       Kỹ sư

Học kì 1

Học kì 2
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