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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO Quản lý tài nguyên rừng/ Kiểm lâm  

(Forest Resouce Managenment) 

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO 7620211 

MÔ TẢ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

Sinh viên học về: Chính sách pháp luật về lâm nghiệp; Công nghệ thông tin trong 

quản lý tài nguyên rừng; Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Nhận biết và các giải 

pháp bảo tồn các loài động thực vật rừng; Kỹ thuật phòng chống cháy rừng; Võ thuật 

và kỹ thuật sử dụng vũ khí quân dụng trong QLTNR. 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chuyên ngành đào tạp QLTNR gồm 154 tín chỉ 

Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm 

TỔ HỢP XÉT TUYỂN 

 

A09: Toán - Địa Lý – GDCD 

A15: Toán - KHTN – GDCD 

B02: Toán - Sinh - Địa Lý 

C20: Ngữ Văn - Địa Lý - GDCD 

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC 

 

 Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực QLTNR; Áp dụng 

công nghệ, khoa học tiến bộ trong QLTNR; Khả năng đề xuất giải pháp tối ưu trong 

QLTNR. Xây dựng các phương án quản lý rừng bền vững. Kiến thức về pháp luật trong 

QLTNR. 



 Kỹ năng: Phân loại được thực vật, động vật rừng; Sử dụng công nghệ thông tin trong 

QLTNR; Ứng dụng công nghệ cao trong điều tra theo dõi diễn biến rừng. Kỹ năng xử lý 

pháp luật về lâm nghiệp.  

Thái độ: Có tình yêu thiên nhiên, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khó khăn, có đạo đức 

nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

 

Sinh viên học ngành Quản lý tài nguyên rừng sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí 

sau: 

- Các cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (Tổng cục 

lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Hạt kiểm lâm cac huyện, các trạm 

kiểm lâm, UBND các xã, Các VQG, các Khu bảo tồn, Ban quản lý rừng... 

- Các Công ty, doanh nghiệp (Công ty lâm nghiệp, Công ty TNHH một thành viên tư vấn 

và dịch vụ, Công ty chế biến Lâm sản, Công ty TNHH giống cây trồng, Công ty quản lý 

cây xanh đô thị và công viên….). 

- Các chương trình dự án về QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG như trồng 

rừng, phục hồi rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng… Các chương trình dự án về quản 

lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, Các chương trình dự án về giáo 

dục môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu (UN-Redd, UNDP, CIFOR, FAO, JICA, 

FORMIS…). 

- Các cơ sở đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về QUẢN LÝ TÀI 

NGUYÊN RỪNG, Các Trung tâm giống, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục môi 

trường... 

LIÊN HỆ 

* Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10 

- Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02086.285.013 

 Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng);  

 Email: trungtamtuyensinhtruyenthong@tuaf.edu.vn; 

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm theo 

hướng dẫn. 

* TS. Nguyễn Thị Thoa (Trưởng BM): 0916.479.688;  

   TS. Nguyễn Tuấn Hùng (Phó Trưởng BM): 098 3079889 

   TS. Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733; 

   TS. Nguyễn Công Hoan 091 2587142;  
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