
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
  

Tên nghề:     Trồng lúa chất lượng cao  
Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Người học có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa phù hợp  

Thời gian học: 3 tháng  

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung:  
Trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực làm việc nghề Trồng lúa chất lượng cao. 

Chương trình đào tạo còn trang bị các kiến thức cơ bản về cách chăm sóc và trồng một số giống lúa chất lượng 

cao.  

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có 

lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi 

tốt nghiệp có khả năng tự tạo việc làm về nghề kỹ thuật Trồng lúa chất lượng cao.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  
* Về kiến thức  

- Phân tích được  đặt điểm thực vật học của cây lúa  

- Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa, tác dụng của phân bón đến quá trình phát triển của cây 

lúa, các giai đoạn bón phân và lượng phân bón thích hợp cho cây lúa.  

- Trình bày được quy trình kỹ thuật Trồng lúa chất lượng cao  

- Nêu được các điều kiện cơ bản để sản xuất lúa chất lượng cao  

- Nêu được các yêu cầu cơ bản về vệ sinh và an toàn đối với lúa chất lượng cao  

- Trình bày được kỹ thuật thâm canh cây lúa vụ đông xuân  

- Trình bày được kỹ thuật thâm canh lúa chuyên mùa chất lượng cao  

- Nêu được các  nguyên tắc cơ bản trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa.  

* Về kỹ năng:  

 + Học sinh có khả năng đảm nhiệm vị trí của nghề trồng lúa chất lượng cao   

 + Học sinh có khả năng  thực hiện qui trình về trồng lúa chất lượng cao  đúng cách.  

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, yêu nghề.  

- Có ý thức và tác phong công nghiệp của nghề trồng lúa chất lượng cao.  

2. Nội dung chương trình:  

Mã  

MH, MĐ  
Tên môn học, mô đun  

Số tín 

chỉ  

 Thời gian  
 

Tổng số  
LT  TH  KT  

MH 01  Tổng quan về nghề trồng lúa   1  5  5      

MH 02  Sinh học cây lúa  1  10  9    1  

MH 03  Dinh dưỡng cây lúa  1  15  10  5    

MH 04  Quy trình kỹ thuật trồng lúa  1  15  10  4  1  

MH 05  Quy trình kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao  2  30  15  13  2  

MH 06  Quản lý dịch bệnh hại lúa  2  30  15  13  2  

MĐ 07  Kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao  9  225  35  180  10  

  Cộng  17  330  99  215  16  

 


