
CHƯƠNG TRÌNH
TRẮC ĐỊA-ĐỊA HÌNH-ĐỊA CHÍNH

Bằng Trung cấp 1,5 năm

Chương trình Trung cấp Trắc địa - Địa hình - Địa chính đào tạo cho 

người học hiểu biết và vận dụng được kiến thức chuyên môn về công tác 

trắc địa địa hình, đo đạc địa chính, trắc địa công trình để thực hiện một số 

công tác chuyên môn kỹ thuật về đo đạc, lập bản đồ địa hình, bản đồ địa 

chính; tổ chức đo đạc khảo sát, bố trí các công trình xây dựng, giao thông, 

thủy lợi; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu 

các công trình đo đạc.
Thao tác thành thạo, sử dụng an toàn các loại thiết bị và máy đo đạc như 

thước dây, máy thủy bình, máy toàn đạc, thiết bị định vị vệ tinh để thực hiện 

đo chiều dài, góc, độ chênh cao và đo đạc lưới, thành lập bản đồ. Thực hiện 

tính toán bình sai số liệu đo, sơ đồ đo lưới trắc địa. Thực hiện được công tác 

đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính; đo đạc, bố trí được các công trình 

xây dựng, giao thông, thủy lợi.

Tốt nghiệp THCS hoặc tương 
đương trở lên

· Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát 
triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Trung tâm Công nghệ 
Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký Đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện. 

· Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản 
đồ, đo đạc địa hình, đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, phát triển hạ tầng, xây dựng công trình.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Học sinh tốt nghiệp tại trường 

Cao đẳng Vĩnh Long có cơ hội học 

cao đẳng tại Trường, liên thông lên tại 

Đại học Tài nguyên và Môi trường 

TPHCM,  Đại  học  Nông  Lâm 

TPHCM, Đại học Cần Thơ các ngành 

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Bản đồ 

học, Quản lý đất đai.

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



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 3

Học sinh tốt nghiệp làm việc tại các cơ quan chuyên môn, kỹ 

thuật thực hiện công tác đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai hoặc các 

công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, 

phát triển hạ tầng, xây dựng chiếm tỉ lệ trên 90%.

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Cần Thơ

BX mới
Vĩnh Long

BV Đa khoa
Vĩnh Long
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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)

64 km

2
4
 k

m

- Sai số - Bình sai
- Trắc địa công trình phần 2
- Xử lý ảnh viễn thám 2
- Quy hoạch sử dụng đất
- Kinh tế trắc địa
- Trắc địa ảnh
- Trắc địa mỏ
- Trắc địa công trình phần 3
- Thực tập tốt nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp
- Trắc địa phổ thông phần 1
- Vẽ kỹ thuật xây dựng
- Vẽ bản đồ
- Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở
- Hệ thống thông tin địa lý
- Trắc địa phổ thông phần 2

- Trắc địa phổ thông phần 3
- Xây dựng lưới khống chế bằng công nghệ GPS
- Pháp luật đất đai
- Trắc địa phổ thông phần 4
- Xử lý ảnh viễn thám 1
- Trắc địa công trình phần 1
- Thành lập bản đồ bằng công nghệ số
- Thực tập nghề nghiệp

1.  Mai Phạm Minh Hải                        Thạc sĩ
2.  Hồ Thanh Thiên                               Thạc sĩ 
3.  Võ Thanh Phong ���                             Tiến sĩ
4.  La Thanh Toàn ���                                Thạc sĩ
5. Nguyễn Thanh Tuấn                         Kỹ sư
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