
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   
  

Tên nghề: Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn  
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 đào tạo:  03 tháng  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  
1.1. Mục tiêu chung:  

Trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực làm việc, sản xuất, trồng một số loại rau 

sạch. Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tự sản xuất, trồng một số lạo rau hữu cơ, rau an toàn trên đồng 

ruộng, mảnh vườn của gia đình giúp người dân cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho bản thân gia đình và xã hội.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  
* Kiến thức:  

- Trình bày được kiến thức cơ bản về các nguyên nhân gây ô nhiễm rau hiện nay như: Ô nhiễm nguồn nước, 

kim loại nặng…  

- Lựa chọn được các loại giống cây rau, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
- Trình bày và thực hiện thành thạo các thao tác trong các quy trình khép kín về trồng các nhóm rau như: 

Kỹ thuật làm đất, bón phân, quản lý dịch hại và chăm sóc cây rau.  

* Kỹ năng:  
- Thực hiện việc theo dõi, ghi chép sổ sách theo Viet GAP và vận dụng quy trình sản xuất rau theo hướng 

Viet GAP vào mô hình trồng rau tại địa phương.  
- Thực hiện nghiên cứu thị trường và lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh và sản xuất các sản phẩm cây 

rau đạt hiệu quả.  

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm  
- Có ý thức trong công việc, cần cù, sáng tạo, có tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp: tuân 

thủ thời gian, tuân thủ các qui chuẩn.  

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  
Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng tự trồng rau sạch, rau an toàn cho gia đình hoặc trồng, 

sản xuất rau sạch phục vụ nhân dân trong địa bàn. Người học cũng có thể làm công nhân trồng rau sạch, rau an 

toàn trong các nông trại.    

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

Mã  
MH  

  
Tên môn học, mô đun  

  Thời gian đào tạo (giờ)  

Tổng số  
TC  

Tổng số  

Trong đó  

Lý thuyết  Thực 

hành  
Kiểm tra  

MH 01  Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng 

Viet GAP  2  45  13  30  2  

MH 02  Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau hữu 

cơ, trồng an toàn  2  48  14  32  2  

MH 03  Trồng rau nhóm ăn lá  3  60  15  42  3  

MH 04  Trồng rau nhóm ăn quả  3  82  22  57  3  

MH 05  Trồng rau nhóm ăn củ  3  65  16  46  3  

Tổng cộng  13  300  80  207  13  

 


