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08 Chuyên ngành đào tạo đại học  
1. Khoa học Môi trường 

2. Kỹ thuật Môi trường 

3. Quản lý Môi trường 
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02 Chuyên ngành đào tạo Cao học 
1. Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

2. Kỹ thuật Môi trường 

01 Chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ 
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QUAN HỆ HỢP TÁC 

1. Các đại học trong nước và quốc tế 

2. Các Sở, Ban, Ngành 

3. Các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp 

4. Các công ty tư nhân 

5. Các tổ chức phi chính phủ 

6. Các khu bảo tồn và dự trữ sinh quyển 



ĐỊNH HƢỚNG KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÁT TRIỂN NGHÊN CỨU KHOA HỌC 

THEO ĐỊNH HƯỚNG TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG TRONG NÔNG NGHIỆP 



• Những vùng nổi tiếng về nguồn tài nguyên thiên 
nhiên đa dạng và phong phú của khu vực phía 
Nam: 

–  Tây nguyên 

–  Đồng bằng sông Cửu Long 

–  Đất ngập nƣớc 

–  Vùng bờ và đới bờ 

• Tất cả các vấn đề môi trường được nghiên cứu 
và tiến hành đều tích hợp các phương pháp 
quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

Những khu vực tiềm năng để làm nghiên 

cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên 



Hệ thống cảnh quan đa dạng của khu vực Tây Nguyên 



Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long 



Những vùng đất ngập nƣớc đa dạng 
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Xử lý CO2 bằng  

vi tảo 





 

   Không lường  

trước hậu quả 

Đánh giá ảnh hƣởng của chất thải  

nông nghiệp lên môi trƣờng canh tác 



Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến  

sản xuất nông nghiệp 



Những tài nguyên ven bờ đang chịu  

tác động của biên đổi khí hậu 



Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi  

khí hậu đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ 



KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG 

• Đào tạo nhân lực  
– Chất lượng cao,  

– Có sức cạnh tranh với các trường đào tạo cùng ngành 
tại việt nam,  

– Bắt kịp xu hướng phát triển khoa học và công nghệ trên 
thế giới,  

– Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nghiên cứu 
chuyên sâu, tiếp cận nền khoa học và công nghệ cao 
trong lĩnh vực môi trường. 

– Đáp ứng nguồn lực cho các trường đại học chất lượng 
ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới 



Mục tiêu đào tạo 

 Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức giáo dục đại cương, 
kiến thức cơ sở ngành Khoa học môi trường 

 Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề 

và các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo trong nghiên cứu, 
ứng dụng và quản lý môi trường, tài nguyên. 

 Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm 

 Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng: lên kế hoạch, thực 
hiện kế hoạch và đánh giá 

 Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm 
xã hội, đạo đức nghề nghiệp. 



Cơ hội việc làm 

Công việc: 

• Nghiên cứu, 

• Tư vấn, 

• Triển khai,  

• Phát triển,  

• Vận hành,  

• Bảo trì, 

• Nâng cấp, 

• Cải tiến. 

... Hệ thống môi trường 

 

Môi trƣờng: 

• Cơ quan nhà nước,  

• Công ty, doanh nghiệp 

• Tổ chức phi chính phủ,  

• Trường đại học 

• Viện nghiên cứu. 

• Các trường đại học quốc tế 
ở Việt Nam và trên thế giới 

• Các trung tâm bảo tồn tài 
nguyên 

 



• Kỹ sƣ Kỹ thuật Môi trƣờng  đã đƣợc tiến hành đào tạo tại Đại học 
Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2001 đến nay, đã có hơn 1,000 sinh viên 
tốt nghiệp 

 Có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực công nghệ môi trường 

• Kỹ sƣ môi trƣờng sẽ đƣợc đào tạo nhằm thiện hiện các nhiệm vụ 

Thiết kế và kiểm soát dự án về môi trƣờng  
 Xử lý chất thải: nước, nước thải; chất thải rắn, khi ́ thải và tiếng ồn  
 Quan trắc và  phân tích chất lượng môi trường 

• Các lĩnh vực đƣợc đào tạo 
 Hoá học, sinh học trong CNMT 
 Kiểm soát ô nhiễm, quan trắc môi trường 
 Xử lý nước, nước thải, chất thải rắn, khi ́ thải 
 Các công cụ quản lý môi trường 

 
 

Là chuyên gia môi trƣờng trong tƣơng lai 

 Thiết kế, vận hành hệ thống xử lý và quản lý môi trường cho doanh 

nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước. 

 Quan trắc, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học 

 

KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG 



Kỹ sƣ Công nghệ môi trƣờng 

Thời gian đào tạo :         04 năm 

Đối tượng tuyển sinh : A00, A01, B00, D07  
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QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Nội dung đào tạo  

• Các tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật có liên 
quan… 

• Đánh giá tác động môi trường, xây dựng kế hoạch, chiến 
lược bảo vệ môi trường; kiểm tra môi trường 

• An toàn môi trường lao động, sức khỏe nghề nghiệp, an 
toàn hóa chất và phòng chống cháy nổ 

• Các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, phục vụ công tác 
quản lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn, chất 
thải nguy hại 

• Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và các vấn đề liên 
quan đến biến đổi khí hậu 



Mục tiêu đào tạo 
 Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức giáo dục đại cương, kiến cơ 

sở ngành và kiến thức ngành trong lĩnh vực quản lý môi trường, đặc biệt 

chú trọng vào quản lý môi trường bên trong và bên ngoài một cơ sở công 
nghiệp. 

 Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các 
kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo trong lĩnh vực quản lý môi trường. 

 Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm. 
 Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng; lên kế hoạch và thực hiện 

các phương án dự báo, đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp quản lý 

phù hợp cho các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe tại các cơ sở 
sản xuất.  

 Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, 

bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường sống, đạo đức nghề nghiệp và ý 
thức học tập suốt đời. 



• Đảm trách công việc liên quan đến quản lý môi 
trường hoặc quản lý an toàn lao động và môi trường 
tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, KCNC, nhà 
máy, xí nghiệp, trang trại... 

• Làm việc tại các Sở hoặc Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, các cơ quan hoạch định chiến lược môi 
trường hoặc Cảnh sát Môi trường các cấp 

• Chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về 
môi trường tại các cơ quan chính phủ, phi chính phủ 
và tư nhân 

• Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu trong 
lĩnh vực môi trường và quản lý môi trường 

 

KỸ SƯ QUẢN LÝ TN&MT  



Ngành Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên đào 

tạo Kỹ sư với 2 chuyên ngành: 

– Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên 

– Thiết kế cảnh quan 

3/5/2020 Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên 
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CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN  



Kiến thức & Kỹ năng đƣợc học 

• Kiến thức về thiết kế cảnh quan để tiến hành thực hiện một công trình cảnh 

quan thực tế. Kiến thức về quản lý dự án cảnh quan. 

• Kiến thức chuyên ngành về thực vật cảnh quan, sinh lý thực vật, hạ tầng cảnh 

quan, phối kết cây xanh, nghệ thuật hoa viên, quản lý tổng hợp sâu bệnh hại 

hoa kiểng để thi công, bảo dƣỡng dự án cảnh quan và sản xuất hoa kiểng. 

• Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và làm việc. Kỹ năng sử dụng các 

phần mềm thiết kế dự án, quản lý dự án, lập dự toán. Kỹ năng làm việc độc lập 

và làm việc nhóm. Kỹ năng tƣ duy và giải quyết vấn đề. Kỹ năng giao tiếp. 

 

3/5/2020 Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên 
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Cơ hội nghề nghiệp 

• Gần 1000 kỹ sƣ cảnh quan hiên nay đang làm việc ở đâu? 

Văn phòng kiến trúc sư trưởng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông 

Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Các công ty Công viên Cây xanh, công ty quản lý công trình công cộng ở 

các đô thị. 

Các công ty cây dựng, các công ty thiết kế và thi công kiến trúc và cảnh 

quan. 

Các công ty sản xuất hoa cắt cành và hoa chậu, các công ty sản xuất và 

kinh doanh hạt giống hoa, vật tư nông nghiệp, các trang trại sản xuất hoa 

và cây kiểng. 

Các công ty kinh doanh bất động sản, khu dân cư; Các khu du lịch, khu 

chế xuất, khu công nghiệp; Sân Golf. 

Các Vườn Quốc Gia, Khu Bảo tồn Thiên nhiên, Khu Dự trữ sinh quyển, 

Khu Di tích lịch sử. 

Các cơ sở khuyến xanh kinh doanh hoa kiểng, các công ty du lịch sinh 

thái. 

Khởi nghiệp thành lập các công ty dịch vụ thiết kế, thi công và bảo dưỡng 

cảnh quan, sản xuất - kinh doanh các loài hoa và cây kiểng. 



HỆ THỐNG THÔNG TIN 

• Đào tạo nhân lực Hệ thống thông tin: 

– Chất lượng cao,  

– Có sức cạnh tranh với các trường đào tạo cùng 

ngành tại việt nam,  

– Bắt kịp xu hướng phát triển khoa học và công 

nghệ trên thế giới,  

– Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, 

quản lí tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi 

trường, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu tại Việt Nam. 



Mục tiêu đào tạo 

• Các mục tiêu cụ thể (viết tắt là PO): 

 Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức đại cương, kiến 
thức cơ sở kĩ thuật và kiến thức ngành liên quan đến Hệ thống 
thông tin. 

PO1 

Sử dụng thành thạo các kĩ năng mềm bao gồm kĩ năng tự học, 
tư duy, nghiên cứu khoa học, làm việc. PO2 

Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, thái độ sống tích cực trong xã 
hội toàn cầu. PO3 

Phát triển năng lực, thói quen hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, 
tham gia và quản lý các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. PO4 

Nhạy bén với các thay đổi về nhu cầu lao động của xã hội; thích 
ứng được với các yêu cầu khắc khe của môi trường làm việc 
chuyên nghiệp. 

PO5 



Cơ hội việc làm 

Công việc: 

• Khảo sát, 

• Tư vấn, 

• Triển khai,  

• Phát triển,  

• Vận hành,  

• Bảo trì, 

• Nâng cấp, 

• Cải tiến. 

... Hệ thống thông tin 

 

Môi trƣờng: 

• Cơ quan nhà nước,  

• Công ty,  

• Tổ chức phi chính phủ,  

• Trường học 

• Viện nghiên cứu. 
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• Đào tạo nhân lực: Chất lượng, yêu thiên nhiên, khai 

thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, phát triển sinh kế 

cộng đồng, phát triển du lịch sinh thái bền vững. 

• Thời gian đào tạo: 4 năm 

Tên 
Số tín chỉ 

Tổng Bắt buộc Tự chọn 

Khối kiến thức cơ bản 65 47 6 

Khối kiến thức cơ sở ngành 17 13 4 

Khối kiến thức chuyên 

ngành 

66 40 26 

Tổng cộng 136 100 36 



Kiến thức 

• Đại cương 

• Nhóm môn học bảo tồn và sử dụng tài nguyên 

• Nhóm môn học phát triển du lịch sinh thái 

• Nhóm môn học phát triển cộng đồng, phân tích giới 

Kỹ năng 

• Ngoại ngữ, tin học, hướng dẫn du lịch, thiết kế điều hành tour DL 

• Sử dụng công cụ thống kê, công cụ kinh tế, nghiên cứu xã hội học 

• Thuyết trình, nghiên cứu, làm việc nhóm 

• Quản lý dự án 

Đáp ứng yêu cầu lao động của tổ chức tuyển dụng 

• Các môn học có kết hợp thực hành thực tế 

• Đợt thực tập nghề nghiệp cho SV năm cuối tại doanh nghiệp 

• Có đạo đức nghề nghiệp 

Mục tiêu đào tạo 



TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI 

Kỹ năng và kiến thức bảo tồn 

TNTN và động vật hoang dã, xây 

dựng chiến lược và kế hoạch bảo 

tồn 

BẢO TỒN TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN 

Kỹ năng làm việc nhóm,  Kỹ 

năng thuyết trình, Kỹ năng 

đàm phán, Ngoại ngữ và Tin 

học.     

KỸ NĂNG MỀM 

Thiết kế chương trình du lịch thái và nội 

dung diễn giải  môi trường, theo từng 

chủ để và từng đối tượng tiếp cận khác 

nhau 

THIẾT KẾ VÀ TỒ CHỨC  DU LỊCH 

SINH THÁI 

Thực hành; Thực tập; Tham quan 

thực tế; Hoạt động tình nguyện.     

THỰC TẬP – THỰC NGHIỆM 

NỘI 

DUNG 

ĐÀO TẠO 

Sáng tạo, thiết kế và truyền tải thông 

điệp giáo dục môi trường phù hợp mục 

tiêu và đối tượng khác nhau 

TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC MÔI 

TRƢỜNG 

.     

PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỘNG ĐỒNG 

Xây dựng các chương trình 

chuyển đổi sinh kế cộng đồng 

vùng đệm 



TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI 

Khu bảo tồn 
thiên nhiên, 
Vườn Quốc 

gia, 

Bảo 
tồn 

Nghiên 
cứu 

GD 
MT DLST 

Tổ chức Phi 
chính phủ 

(NGOs) 

Tư vấn  viên, 
chuyên viên 

Viện, Trung 
tâm nghiên 
cứu trong 
và ngoài 

nước 

Trung tâm 
cứu hộ 

động vật 
hoang dã 

Sáng tạo nội 
dung truyền 

thông 

GD Môi 
trường, GD 

bảo tồn 

Thiết kế và tổ 
chức tour 

DLST 

Các chương 
trình hợp tác 
hỗ trợ cộng 
đồng (CSR) 

Vị trí tuyển 
dụng 



Cơ hội việc làm 
Tư vấn, chuyên gia dự án phát triển cộng 

đồng bảo tồn tài nguyên 

Tư vấn, đánh giá hệ thống bảo vệ môi 
trường, tài nguyên  

Hướng dẫn viên du lịch, Thiết kế và điều 
hành du lịch sinh thái 

Giảng viên/Nghiên cứu viên 

Chuyên viên bộ phận giáo dục môi trường 

Cơ hội học cao học để phát triển nghề nghiệp 



THÀNH TÍCH CAO NHẤT 



THÀNH TÍCH CAO NHẤT 


