
CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Bằng Cao đẳng 2,5 năm

Sinh viên ngành Quản lý Đất đai hiểu biết và vận dụng được kiến 

thức chuyên môn về: khoa học đất, pháp luật đất đai, quản lý Nhà 

nước về đất đai, đo đạc và bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch đô thị, phát triển nông thôn, tài chính và kinh tế 

đất đai, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, công tác văn 

thư lưu trữ, sử dụng các phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương trở lên

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các đơn vị sự nghiệp hoặc các công ty, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, 
kinh doanh nhà đất, tư vấn hồ sơ đất đai như:

- Văn phòng Đăng ký Đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và chi 
nhánh tại các huyện.

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
- Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lập 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc địa chính, phát triển 
hạ tầng.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản 
lý Đất đai tại trường Cao đẳng Vĩnh 
Long có cơ hội học liên thông đại học 
tại trường Đại học Cần Thơ, trường 
Đại học Đồng Tháp, trường Đại học 
Nông Lâm TPHCM cùng ngành hoặc 
các ngành gần như: Quản lý đô thị, 
Phát triển nông thôn.

CƠ HỘI HỌC NÂNG CAO

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

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kì 2
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Học kì 3

Học kì 4

Cựu sinh viên của ngành đảm nhiệm công tác quản lý và thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật trong hệ thống các cơ quan, 

đơn vị quản lý nhà nước về đất đai thuộc ngành tài nguyên và môi 

trường, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc 

và bản đồ, kinh doanh nhà đất, tư vấn hồ sơ đất đai chiếm tỉ lệ trên 

90%.

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Cần Thơ
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Vĩnh Long

BV Đa khoa
Vĩnh Long

Trà Vinh

Đ
. P

h
ạ
m

 T
h
á
i B

ư
ờ

n
g

Đ. Phó Cơ Điều

Đ
. T

rầ
n 

P
húT

P
 H

ồ
 C

h
í 
M

in
h

C
ầ
u
 P

h
ạ
m

T
h
á
i B

ư
ờ

n
g

Đ
. 
N

g
u
yễ

n
 H

u
ệ

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)

64 km
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- Kỹ năng giao tiếp
- Đại cương về quản lý nhà nước
- Pháp luật tài nguyên và môi trường
- Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở
- Đánh giá đất đai
- Phương pháp NCKH - QLDD
- Thực tập nghề nghiệp 2 - Đăng ký và thống kê đất 

- Văn bản hành chính
- Quản lý nhà nước về đất đai
- Đọc bản vẽ kỹ thuật
- Đo đạc địa chính
- Phân hạng và định giá đất, bất động sản
- Quản lý thông tin đất đai
- Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính
- Kỹ năng chuyên ngành
- Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội
- Thực tập nghề nghiệp 3 - Nghiệp vụ quản lý đất đai

- Trắc địa công trình 
- Quy hoạch sử dụng đất
- Quy hoạch phát triển nông thôn
- Thanh tra đất đai
- Tin học chuyên ngành
- Pháp luật nhà ở
- Quản lý xây dựng đô thị
- Kinh tế đất
- Thuế nhà đất

- Pháp luật
- Tin học
- Thổ nhưỡng
- Vẽ kỹ thuật xây dựng
- Trắc địa cơ sở

 - Bản đồ địa chính
 - Hệ thống thông tin địa lý
 - Địa lý kinh tế Việt Nam
 - Pháp luật đất đai
 - Quản lý nguồn nước
 - Thực tập nghề nghiệp 1 - Trắc địa bản đồ địa chính

Học kì 5

1. Võ Thanh Phong ���                Tiến sĩ
2. Mai Phạm Minh Hải������������  Thạc sĩ
3. Hồ Thanh Thiên   ���               Thạc sĩ
4. La Thanh Toàn ���                   Thạc sĩ
5. Cao Thảo Quyên   ��              Thạc sĩ
6. Trần Minh Phong ��               Thạc sĩ
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