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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
NGHỀ KỸ THUẬT TRỒNG VÀ KHAI THÁC RỪNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 377/QĐ-CĐKTKT  ngày 11 tháng 6 năm
2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên nghề: Kỹ thuật trồng và khai thác rừng
Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có nhu cầu
Số lượng môn học đào tạo: 02
Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ:

a. Kiến thức:

- Người học có những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi
dưỡng, bảo vệ rừng và nghiệm thu rừng trồng.

- Biết được những kiến thức cơ bản về quy trình kỹ thuật khai thác gỗ rừng
trồng.

b. Kỹ năng: Người học có khả năng thực hiện được các công việc:

- Phát dọn thực bì, làm đất trồng rừng và trồng được một số loài cây rừng
chủ yếu tại địa phương.

- Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng như làm cỏ, xới đất, bón phân, làm đường
băng cản lửa, phòng và chữa cháy rừng.

- Chặt hạ gỗ rừng trồng bằng công cụ thủ công và bằng cưa xăng.

- Điều tra đo tính trữ lượng gỗ rừng trồng; đo tính khối lượng gỗ cây hoặc
gỗ đống sau khai thác. 

c. Thái độ:

- Tích cực trong công việc trồng cây gây rừng; tiết kiệm và tận dụng đất
trống đồi núi trọc để trồng rừng.

- Có ý thức phát triển tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xác định được vai trò của học nghề đối với cuộc sống người dân. 

2.  Cơ hội việc làm: 

Học xong chương trình này học viên sẽ  tự tạo được việc làm mới trên
mảnh đất của gia đình mình hoặc nhận khoán trồng rừng theo các chương trình,
dự án của Nhà nước;

 Hợp đồng một số khâu công việc với các doanh nghiệp tư nhân hoặc
Nhà nước về lĩnh vực trồng rừng, khai thác gỗ và bảo vệ rừng;



 Tham gia hoạt động khuyến nông cơ sở.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 tháng

- Thời gian học tập:  8 tuần

- Thời gian thực học: 280 giờ, trong đó

+ Thời gian thực học tối thiểu: 271 giờ

+ Thời gian ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học: 9 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học (môn học) đào tạo nghề: 271 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 47 giờ;  Thời gian học thực hành:  224  giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔN HỌC ĐÀO TẠO VÀ PHÂN  BỔ THỜI
GIAN 

Mã  Tên môn học, môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

Thời gian kiểm tra đầu vào 01 01

MH 01 Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng 107 18 87 02

MH 02 Kỹ thuật nuôi dưỡng và bảo vệ rừng 80 15 63 02

MH 03 Kỹ thuật khai thác gỗ 90 14 74 02

Thời gian kiểm tra kết thúc khóa học 02 02

Tổng cộng 280 47 224 09

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (MÔN HỌC) ĐÀO TẠO

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 

Chương trình đào tạo thường xuyên  Kỹ thuật trồng và khai thác rừng
được dùng đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi người
học học đủ các môn học trong chương trình, tham dự các đợt kiểm tra kết thúc
môn học, kiểm tra kết thúc khóa học và đạt yêu cầu học viên được cấp chứng chỉ
nghề thường xuyên.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một, hoặc một số môn học
liên quan cho người học và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các
môn học đó.

Chương trình nghề Kỹ thuật trồng và khai thác rừng bao gồm 03 môn
học với các nội dung như sau: 

MH 01: Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng (107 giờ) trong đó có 18 giờ lý
thuyết, 87 giờ thực hành và 02 giờ kiểm tra.  Trang bị những kiến thức và kỹ
năng cơ bản về phương pháp nhận hiện trường, kỹ thuật xử lý thực bì, làm đất,
trồng cây, chăm sóc rừng và nghiệm thu rừng trồng.

MH 02: Kỹ thuật nuôi dưỡng và bảo vệ rừng (80 giờ) trong đó có 15 giờ
lý thuyết, 63 giờ thực hành và 02 giờ kiểm tra. Trang bị những kiến thức và kỹ
năng cơ bản về kỹ thuật nuôi dưỡng rừng trồng, phòng chữa cháy rừng, phòng
trừ sâu bệnh hại rừng, phương pháp ngăn chặn người và gia súc phá hoại rừng.

MH 03: Kỹ thuật khai thác gỗ (90 giờ) trong đó có 14 giờ lý thuyết, 74
giờ thực hành và 02 giờ kiểm tra. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản
về kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công, kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng cưa
xăng, phương pháp vận xuất gỗ thủ công, phương pháp đo tính trữ lượng gỗ
rừng trồng và khối lượng gỗ sau khai thác.

2. Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện dạy học và phương pháp dạy học

2.1. Chuẩn bị các điều kiện dạy học: 

- Phòng học, máy vi tính, máy chiếu

- 2ha rừng trồng đang trong giai đoạn chăm sóc, 0,5 ha rừng trồng chuẩn bị
khai thác, 2ha đất trồng rừng tại địa phương.
2.2. Phương pháp dạy học:  Thuyết giảng kết hợp hướng dẫn thực hành; tham
quan và trực tiếp thực hành trồng, chăm sóc và khai thác rừng trồng tại địa
phương

3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học

TT Nội dung kiểm tra Hình thức kiểm tra
Thời gian 
kiểm tra

1 Kiến thức nghề Vấn đáp hoặc tự luận Không quá 180 phút

2 Kỹ năng nghề Thực hành kỹ năng nghề Không quá 8 giờ



PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số…..  /QĐ-CĐKTKT ngày
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên)



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Mã số môn học: MH01
Thời gian môn học:  107  giờ (Lý thuyết: 18 giờ, Thực hành: 87 giờ, Kiểm tra 
hết môn học: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

1. Vị trí:

Môn học Trồng và chăm sóc rừng là môn học đầu tiên trong chương trình
đào tạo nghề Trồng và khai thác rừng trồng. Đây là môn học chuyên môn trọn là
cơ sở để tiếp thu các môn học sau. Nội dung chủ yếu là kỹ thuật nhận hiện
trường, xử lý thực bì, làm đất, trồng cây và chăm sóc sau khi trồng.

2. Tính chất:

Môn học cung cấp các kiến thức về kỹ thuật trồng và khai thác rừng từ
khâu chuẩn bị hiện trường đến chăm sóc rừng sau trồng.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1. Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản

- Các khái niệm cơ bản về bản đồ và cách sử dụng bản đồ để nhận hiện
trường trồng rừng;

- Nội dung những công việc chuẩn bị hiện trường trồng rừng;

- Kỹ thuật trồng cây con có bầu, cây con rễ trần;

- Nội dung, yêu cầu kỹ thuật chăm sóc rừng trồng;

- Nguyên tắc, nội dung và phương pháp nghiệm thu trồng rừng, nghiệm thu
chăm sóc rừng.

2. Kỹ năng:

Thực hiện các công việc nhận hiện trường trồng rừng, phát dọn thực bì, làm
đất trồng rừng đúng kỹ thuật, đạt định mức quy định;

- Trồng được cây con (có bầu, rễ trần) đúng yêu cầu kỹ thuật và đạt định
mức quy định;

- Thực hiện được các công việc: phát thực bì, làm cỏ, xới đất, bón phân
trong chăm sóc rừng trồng đúng kỹ thuật, đạt định mức quy định;

- Thực hiện được công việc nghiệm thu trồng rừng, nghiệm thu chăm sóc rừng.

3. Thái độ:

- Tận dụng đất trống đồi núi trọc vào trồng rừng và tuyên truyền mọi người
cùng thực hiện;

- Tiết kiệm đất đai, cây giống và vật tư khác để trồng rừng có hiệu quả cao nhất;
- Rèn luyện ý thức chấp hành tốt kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 



1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

Số 
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Trong đó

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

Bài 1 Chuẩn bị hiện trường trồng rừng 33 06 27

Bài 2 Trồng rừng 29 05 24

Bài 3 Nghiệm thu trồng rừng 20 04 16

Bài 4 Chăm sóc rừng 23 03 20

Ôn tập kiểm tra 02 02

Tổng 107 18 87 2

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Chuẩn bị hiện trường trồng rừng

Thời gian: 33 giờ

Mục tiêu: 

-  Trình bày được các phương pháp phát  dọn thực bì,  làm đất  và bón phân;
- Sử dụng được bản đồ để nhận vị trí lô đất trồng rừng;

- Thực hiện được công việc phát dọn thực bì, làm đất, bón phân trước khi trồng;
- Có ý thức đảm bảo an toàn lao động.

Nội dung: 

1. Nhận biết hiện trường trồng rừng

1.1. Sử dụng bản đồ để nhận hiện trường trồng rừng

1.2.1. Xác định hướng bắc của bản đồ

1.2.2. Định hướng bản đồ

1.2.3. Nhận biết địa hình địa vật trên bản đồ

1.2. Sử dụng biểu thiết kế trồng rừng

1.3.1. Biểu khảo sát các yếu tố tự nhiên

1.3.2. Biểu thiết kế kỹ thuật

2. Xử lý thực bì

2.1. Phương pháp phát dọn toàn diện



2.1.1. Điều kiện áp dụng

2.1.2. Phát thực bì

2.1.3. Dọn thực bì

2.2. Phương pháp phát dọn cục bộ

2.2.1. Phát dọn theo đám

2.2.2. Phát dọn theo rạch

2.2.3. Phát dọn theo băng

3. Làm đất

3.1. Phương pháp làm đất toàn diện

3.1.1. Điều kiện áp dụng

3.1.2. Biện pháp thực hiện

3.2. Phương pháp làm đất cục bộ

3.2.1. Làm đất theo băng

3.2.2. Làm đất theo hố

3.2.2.1. Kỹ thuật cuốc hố

3.2.2.2. Kỹ thuật lấp hố

Bài 2: Trồng rừng

                                                           Thời gian: 29 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được kỹ thuật trồng rừng bằng cây con có bầu, cây con rễ trần;
- Trồng được một số loài cây rừng chủ yếu tại địa phương đúng yêu cầu kỹ
thuật và đạt định mức quy định;

- Tiết kiệm vật tư, cây giống và đảm bảo an toàn lao động;

- Rèn luyện cho người học tác phong làm việc cẩn thận, cần cù, chịu khó và có
ý thức bảo vệ rừng.

Nội dung: 

1. Bứng, xếp cây con

1.1. Tiêu chuẩn cây con

1.1.1. Cây có bầu

1.1.2. Cây rễ trần

1.2. Bứng, xếp cây có bầu

1.2.1. Bứng cây có bầu

1.2.2. Xếp cây có bầu

1.3. Bứng cây con rễ trần



1.4. Vận chuyển cây con

1.5. Bảo quản cây con

2. Kỹ thuật trồng cây

2.1. Thời vụ trồng

2.2. Mật độ trồng

2.3. Trồng cây

2.3.1. Kỹ thuật trồng cây con có bầu

2.3.2. Kỹ thuật trồng cây con rễ trần

2.3.3. Trồng rừng bằng gieo hạt thẳng

Bài 3: Nghiệm thu trồng rừng

                                                           Thời gian: 20 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung và phương pháp nghiệm thu trồng rừng;

- Thực hiện được công việc nghiệm thu trồng rừng;

- Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác.

Nội dung: 

1. Mục đích, nội dung nghiệm thu rừng trồng

1.1. Mục đích nghiệm thu

1.2. Nội dung nghiệm thu

1.2.1. Nghiệm thu khối lượng

1.2.2. Nghiệm thu chất lượng

2. Cấp nghiệm thu

2.1. Nghiệm thu cấp cơ sở

2.2. Nghiệm thu phúc tra

3. Các chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng

4. Phương pháp nghiệm thu

5. Trình tự các bước nghiệm thu

6. Xử lý sau nghiệm thu

Bài 4: Chăm sóc rừng

                                                           Thời gian: 23 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được mục đích, yêu cầu và nội dung kỹ thuật chăm sóc rừng trồng;



- Thực hiện được các công việc: phát thực bì, trồng dặm, làm cỏ, xới đất, bón
phân và tỉa thưa;

- Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động.

Nội dung: 

1. Phát quang thực bì

1.1. Mục đích

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

1.3. Thời gian thực hiện

2. Làm cỏ

2.1. Mục đích

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.3. Thời gian thực hiện

3. Xới đất, vun gốc

3.1 Mục đích

3.2 Yêu cầu kỹ thuật

3.3. Thời gian thực hiện

4. Bón phân

4.1. Mục đích

4.2. Thời gian thực hiện

5. Tỉa cây, tỉa chồi

5.1. Tỉa cây

5.2. Tỉa chồi

6. Trồng dặm

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu học tập:

- Giáo trình môn học Trồng và chăm sóc rừng;

- Chương trình dạy nghề Trồng và khai thác rừng trồng;

- Phiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy vi tính, máy chiếu.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

a. Phòng học:  01 phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên 
b. Trang thiết bị, dụng cụ (cho 35 học viên)
- Bản đồ địa hình, bản đồ thiết kế trồng rừng, địa bàn cầm tay: 2 bộ

- Dao phát, cuốc, bay trồng cây: 30 bộ



- Quang gánh, xẻng, thúng, bao bì để vận chuyển cây giống: 15 bộ

- Bảo hộ lao động (quần áo, mũ, bao tay, tất đi rừng): 35 bộ

-. Vật liệu:

+ Phân vi sinh 200g/cây, bón cho 2 ha 640 kg

+ Phân bón NPK 50g/cây, bón cho 2 ha 160 kg

+ Cây giống bạch đàn hoặc keo đủ trồng 2ha (1600 cây/ha) 3200 cây
d. Cơ sở thực hành, thực tập, thăm quan  

- Trại thực hành của trường hoặc tại cơ sở trồng rừng ở địa phương hoặc hộ
gia đình:

- Lô đất đã thiết kế để trồng rừng: 2ha

- Lô rừng đang trong giai đoạn chăm sóc: 2ha

- Cán bộ kỹ thuật cơ sở sản xuất (nếu có)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 
- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết bằng hình thức vấn đáp hoặc tự luận.

- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá kết quả thông qua thực hành thực tế.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiểm tra định kỳ 2 bài:

+ Kiểm tra lý thuyết 1 bài, hình thức thi viết, thời gian 45 phút/bài; nội
dung phát dọn thực bì, làm đất, trồng cây, chăm sóc rừng và nghiệm thu trồng
rừng.

+ Kiểm tra thực hành 1 bài, thời gian 1giờ. Nội dung chủ yếu là cuốc hố,
lấp hố, bón phân, trồng cây, chăm sóc và nghiệm thu rừng.

- Kiểm tra kết thúc môn học:  Kiểm tra lý thuyết 60 phút, hình thức kiểm
tra: viết, nội dung trong cả 4 bài; kiểm tra thực hành tập trung vào các kỹ năng
chuẩn bị đất, trồng cây và chăm sóc rừng; thời gian kiểm tra 4 giờ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình môn học Trồng và chăm sóc
rừng áp dụng cho khóa đào tạo dạy nghề dưới 3 tháng. Ngoài ra chương trình
môn học này có thể sử dụng để dạy độc lập hoặc cùng một số môn học khác cho
các khóa tập huấn ngắn hạn khác;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm;

- Giảng giải kết hợp làm mẫu và có ví dụ minh hoạ bằng hình ảnh thực tế,
rèn luyện kỹ năng thực hành là chính;



- Căn cứ vào quỹ thời gian thực hành của môn học có thể bố trí một khoảng
thời gian thích hợp để tổ chức thực tập tại cơ sở sản xuất, tại hộ gia đình nhằm
nâng cao tay nghề và tiếp cận việc làm.

3. Những nội dung trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Kỹ thuật phát dọn thực bì

- Kỹ thuật làm đất

- Kỹ thuật trồng cây

- Kỹ thuật chăm sóc rừng.

    Điện Biên, ngày 29 tháng 5 năm 2018
    TRƯỞNG KHOA KH KỸ THUẬT                              GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

         Nguyễn Thị Vân Anh      Trần Thị Thu



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Mã số môn học: MH02

Thời gian môn học:  80  giờ (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành: 63 giờ, Kiểm tra hết
môn học: 02 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

1. Vị trí: Môn học Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng là môn học chuyên môn thứ 2
trong chương trình đào tạo nghề Trồng và khai thác rừng trồng trình độ sơ cấp.

2. Tính chất:  Là môn học rất quan trọng vì nó giúp cho rừng phát triển theo
đúng định hướng đã chọn và đảm bảo năng suất chất lượng rừng, có thể rút ngắn
được chu kỳ kinh doanh. Nội dung chủ yếu là kỹ thuật luỗng phát, chặt nuôi
dưỡng, phòng chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại, ngăn chặn người và gia
súc phá hoại rừng. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về

- Nội dung kỹ thuật nuôi dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của rừng;

-  Khái  niệm,  nguyên  nhân,  tác  hại,  biện  pháp phòng,  chữa  cháy  rừng;
phòng trừ sâu, bệnh hại rừng;

- Các biện pháp tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ rừng

2. Kỹ năng: Người học thực hiện được các công việc:

- Luỗng phát, bài cây và chặt nuôi dưỡng rừng;

- Làm đường băng cản lửa để phòng cháy và chữa cháy rừng;

- Đề xuất được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại rừng chính;

- Tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ rừng.

3. Thái độ:

- Có ý thức trong việc bảo vệ và phát triển rừng;

- Đảm bảo an toàn trong phòng cháy, chữa cháy và vận động mọi người
cùng tham gia bảo vệ rừng.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

Số 
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Trong đó

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra



Bài 1 Nuôi dưỡng rừng trồng 28 05 23

Bài 2 Phòng cháy và chữa cháy rừng 30 05 25

Bài 3 Phòng trừ sâu bệnh hại rừng 20 05 15

Ôn tập kiểm tra 02 02

Tổng 80 15 63 2

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1:  Nuôi dưỡng rừng trồng

Thời gian: 28 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, mục đích, nhiệm vụ của nuôi dưỡng rừng trồng;
- Phân biệt được đặc điểm của từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của rừng và
biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng trong từng giai đoạn cụ thể;

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để áp dụng đối với rừng tự nhiên.
Nội dung:

1. Khái niệm nuôi dưỡng rừng

2. Mục đích nuôi dưỡng rừng

3. Kỹ thuật nuôi dưỡng rừng trồng

3.1. Luỗng phát cây bụi, dây leo

3.2. Chặt nuôi dưỡng

3.2.1. Giai đoạn rừng mới khép tán

3.2.2. Giai đoạn rừng sào

3.2.3. Giai đoạn rừng trung niên

3.2.4. Giai đoạn rừng thành thục.

Bài 2: Phòng cháy và chữa cháy rừng                                                          

Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được nguyên nhân, tác hại của cháy rừng, các yếu tố ảnh hưởng
đến cháy rừng và đề xuất các biện pháp phòng, chữa cháy rừng ;

- Thực hiện được công việc làm băng trắng, băng xanh, băng đốt trước có điều khiển;

- Thành thạo kỹ thuật chữa cháy rừng bằng công cụ thủ công;

- Nâng cao ý thức phòng chữa cháy rừng và vận động mọi người cùng thực hiện.



Nội dung: 

1. Khái niệm về cháy rừng

2. Nguyên nhân của cháy rừng

2.1. Cháy do các hiện tượng tự nhiên

2.2. Cháy do hoạt động của con người

3. Tác hại của cháy rừng

3.1. Thiệt hại về kinh tế

3.2. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

3.3. Ảnh hưởng đến môi trường

3.4. Ảnh hưởng đến tài nguyên đất

3.5. Ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của con người

4. Các hình thức cháy rừng

4.1. Cháy tán

4.2. Cháy mặt đất

4.3. Cháy ngầm

5. Các yếu tố gây cháy rừng

6. Các biện pháp phòng và chữa cháy rừng

6.1. Biện pháp phòng cháy

6.2. Biện pháp chữa cháy

6.2.1. Chữa cháy trực tiếp

6.2.2. Chữa cháy gián tiếp

7. An toàn lao động trong chữa cháy rừng

Bài 3: Phòng trừ sâu bệnh hại rừng

Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu: 

Nhận biết được nguyên nhân, tác hại của một số loại sâu hại, bệnh hại rừng
thông thường ;

- Thực hiện được các biện pháp phòng, trừ phù hợp cho một số loại sâu bệnh hại
rừng thường gặp ;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong phòng, trừ sâu bệnh hại
rừng. 

Nội dung: 

1. Sâu hại rừng

1.1. Khái niệm



1.3. Nguyên nhân, tác hại của sâu hại

1.3.1. Nguyên nhân

1.3.2. Tác hại

1.4. Biện pháp phòng trừ một số loài sâu hại chính

1.4.1. Biện pháp kỹ thuật lâm sinh

1.4.2. Biện pháp cơ giới

1.4.3. Biện pháp sinh học

1.4.4. Biện pháp hoá học

1.4.5. Biện pháp phòng trừ tổng hợp

2. Bệnh hại rừng

2.1. Khái niệm

2.2. Nguyên nhân, tác hại của bệnh hại rừng

2.2.1. Nguyên nhân

2.2.2. Tác hại

2.3. Biện pháp phòng trừ bệnh hại

2.3.1. Biện pháp kỹ thuật lâm sinh

2.3.2. Biện pháp cơ giới

2.3.3. Biện pháp sinh học

2.3.4. Biện pháp hoá học

2.3.5. Quản lý dịch hại tổng hợp

2.4. Một số bệnh hại chính thường gặp và cách phòng trừ

2.4.1. Bệnh thối cổ rễ

2.4.2. Bệnh rơm lá thông

2.4.3. Bệnh phấn trắng ở cây keo

2.4.4. Bệnh mục cây

2.4.5. Bệnh hại quả và hạt 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu học tập

- Giáo trình môn học Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng;

- Chương trình dạy nghề Trồng và khai thác rừng trồng;
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy vi tính, máy chiếu.  
3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

a. Phòng học:  01 phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên 
b. Trang thiết bị, dụng cụ (cho 35 học viên)



- Dao phát, chổi quét sơn đánh dấu cây bài 30 bộ

- Cuốc, xẻng để làm đường ranh cản lửa 15 bộ

- Bảo hộ lao động (quần áo, mũ, bao tay, tất đi rừng): 30 bộ 

- Bình phun thuốc trừ sâu 5 cái

- Bình cứu hỏa mini 5 cái

- Các loại biển cấm, biển báo bảo vệ rừng 10 cái

- Vật liệu

+ Sơn đỏ để đánh dấu cây bài: 1 kg

- Cây giống để trồng băng xanh cản lửa 1000 cây

- Thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại rừng 5 loại

c. Cơ sở thực hành, thực tập:

- Trại thực hành của trường hoặc tại cơ sở trồng rừng ở địa phương hoặc hộ
gia đình.

- Lô rừng trồng đã khép tán: 5ha

- Cán bộ kỹ thuật cơ sở sản xuất (nếu có) 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá kết quả thông qua thực hành thực tế.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiểm tra định kỳ 02 bài:

+ Kiểm tra lý thuyết 1 bài, hình thức thi viết, thời gian 45 phút/bài; nội dung
kỹ thuật nuôi dưỡng rừng trồng và phòng cháy rừng. 

+ Kiểm tra thực hành 01 bài, thời gian 1giờ. Nội dung chủ yếu là lập ô tiêu
chuẩn và xác định cây chặt cây chừa, luỗng phát cây bụi dây leo; làm đường
băng cản lửa, điều tra và phòng trừ sâu bệnh hại. 

- Kiểm tra kết thúc môn học:  Kiểm tra lý thuyết 60 phút,  nội dung chủ yếu
là kỹ thuật chặt nuôi dưỡng và phòng cháy chữa cháy rừng; Kiểm tra thực hành
luống phát thực bì, xác định cây chặt, cây chừa, điều tra sâu bệnh hại rừng và
làm đường băng cản lửa, thời gian thực hiện 04 giờ. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng áp dụng
cho khóa đào tạo nghề trình độ dạy nghề dưới 3 tháng. Ngoài ra chương trình
môn học này có thể sử dụng để dạy độc lập hoặc cùng một số môn học khác cho
các khóa tập huấn ngắn hạn khác;



2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm;

- Giảng giải kết hợp làm mẫu và có ví dụ minh hoạ bằng hình ảnh thực tế
và rèn luyện kỹ năng thực hành tại hiện trường;

- Thực hành tại hiện trường rừng, kết hợp tham quan thực tế các mô hình
rừng nuôi dưỡng trong khu vực. Nội dung chủ yếu là luỗng phát cây bụi dây
leo và bài cây chặt, cây chừa; phòng cháy rừng và xây dựng quy ước bảo vệ
rừng tại thôn bản. 

3. Những nội dung trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Luỗng phát thực bì và bài cây chặt ;

- Những biện pháp phòng và chữa cháy rừng;

- Biện pháp phòng trừ một số loại sâu bệnh hại cây rừng;

- Các phương pháp tuyên truyền nhân dân bảo vệ rừng. 

     Điện Biên, ngày 29 tháng 5 năm 2018

    TRƯỞNG KHOA KH KỸ THUẬT                               GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

         Nguyễn Thị Vân Anh         Trần Thị Thu

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Mã số môn học: MH03

Thời gian môn học:  90  giờ (Lý thuyết: 14 giờ, Thực hành: 74 giờ, Kiểm tra kết
thúc môn học: 02 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

1. Vị  trí:  Môn học Khai  thác  gỗ là  môn học  chuyên môn cuối  cùng trong
chương trình đào tạo nghề Trồng và khai thác rừng trồng trình độ sơ cấp. 

2. Tính chất: Đây là mô đun quan trọng vì nếu khai thác đúng kỹ thuật sẽ giúp
cho rừng tái sinh nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, vật tư; tận dụng gỗ; đảm bảo năng
suất và an toàn lao động. Nội dung chủ yếu là kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng công cụ



thủ công, bằng cưa xăng, vận xuất gỗ bằng sức người, phân loại và đo tính khối
lượng gỗ sau khai thác.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1. Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong khai thác gỗ như:

- Cấu tạo, bảo dưỡng và sử dụng các công cụ chặt hạ thủ công và cưa xăng
trong khai thác gỗ.

- Trình tự kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công và bằng cưa xăng

- Các phương pháp vận xuất gỗ và các yêu cầu an toàn lao động trong khai
thác gỗ.

- Phương pháp phân loại và đo tính khối lượng gỗ sau khai thác

2. Kỹ năng: Sau khi học xong người học có khả năng thực hiện được các công
việc sau:

- Chăm sóc, bảo dưỡng các công cụ thủ công và cưa xăng dùng trong khai
thác gỗ;

- Kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công và bằng cưa xăng

- Các phương pháp vận xuất gỗ và phân loại, đo tính khối lượng gỗ sau
khai thác;

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ rừng và đảm bảo tái sinh rừng sau khai thác;

- Có ý thức tiết kiệm vật tư, nhiên liệu và tận dụng gỗ;

- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

Số 
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Trong đó

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

Bài 1 Chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công 35 05 30

Bài 2 Chặt hạ gỗ bằng cưa xăng 33 05 28

Bài 3 Vận xuất gỗ 20 04 16

Ôn tập kiểm tra 02 02

Tổng 90 14 74 2



2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công

Thời gian: 35 giờ

Mục tiêu: 

-  Trình bày được cấu tạo,  bảo dưỡng và sửa chữa các công cụ chặt  hạ thủ
công (dao, rìu, cưa đơn, cưa mang);

- Trình bày được các bước chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công;

- Thực hiện được công việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa công cụ chặt hạ thủ công;

-  Đảm bảo an toàn cho người, công cụ, đảm bảo tái sinh rừng sau khai thác.
Nội dung: 

1.Công cụ chặt hạ thủ công

1.1. Dao

1.1.1. Cấu tạo dao

1.1.2. Kỹ thuật tra cán dao

1.2. Rìu chặt hạ

1.2.1. Cấu tạo

1.2.2. Kỹ thuật mài và tra cán rìu

1.3. Cưa đơn

1.3.1. Cấu tạo

1.3.2. Bảo dưỡng

1.3.3. Sửa chữa cưa đơn

1.4. Cưa mang cá

1.4.1. Cấu tạo

1.4.2. Bảo dưỡng

1.4.3. Sửa chữa cưa mang cá

1.5. Một số công cụ phụ trợ trong khai thác gỗ

2. Kỹ thuật chặt hạ gỗ

2.1. Những công việc chuẩn bị

2.1.1. Chuẩn bị công cụ và bảo hộ lao động

2.1.2. Chọn thứ tự cây chặt

2.1.3. Xác định hướng cây đổ

2.1.4. Phát dọn xung quanh gốc cây và làm đường tránh

2.2. Hạ cây



2.2.1. Kỹ thuật mở miệng, cắt gáy, chừa bản lề

2.2.2. Sử dụng một số công cụ phụ trợ trong chặt hạ cây

2.2.3. Chú ý khi chặt hạ những cây đặc biệt

3. Kỹ thuật cắt cành, cắt khúc

3.1. Cắt cành

3.2. Cắt khúc

4. Những công việc sau chặt hạ

4.1. Bóc vỏ

4.2. Sửa lại gốc chặt

4.3. Vệ sinh rừng sau khai thác

5. An toàn lao động trong khai thác gỗ

Bài 2: Chặt hạ gỗ bằng cưa xăng

Thời gian: 33 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được các bộ phận chính của cưa xăng, chế độ bảo dưỡng cưa xăng;
kỹ thuật chặt hạ cây gỗ bằng cưa xăng;

- Thực hiện chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản cưa xăng đúng kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo cưa xăng chặt hạ cây, cắt cành, cắt khúc trong khai

- Rèn luyện tính nghiêm túc trong thực hiện chế độ chăm sóc, bảo dưỡng cưa
xăng, qui trình khai thác gỗ, qui phạm an toàn lao động, đảm bảo tái sinh rừng
và bảo vệ môi trường sau khai thác gỗ. 

Nội dung: 

1. Cấu tạo cưa xăng

1.1. Động cơ

1.1.1. Thân máy và cơ cấu biên tay quay

1.1.2. Hệ thống phân phối khí

1.1.3. Hệ thống cung cấp nhiên liệu

1.1.4. Hệ thống điện

1.1.5. Hệ thống làm mát

1.1.6. Hệ thống bôi trơn

1.2. Hệ thống truyền lực

1.3. Cơ cấu cắt gỗ

1.4. Cơ cấu điều khiển

1.5. Cơ cấu an toàn



2. Bảo dưỡng cưa xăng

2.1. Bảo dưỡng xích cưa

2.2. Bảo dưỡng bản cưa

2.3. Chế độ bảo dưỡng

2.3.1. Bảo dưỡng cưa xăng hàng ngày

2.3.2. Bảo dưỡng cưa xăng hàng tuần

3. Chặt hạ gỗ bằng cưa xăng

3.1. Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng cưa xăng

3.2. Hạ cây bằng cưa xăng

3.2.1. Chuẩn bị hạ cây

3.2.2. Mở miệng

3.2.3. Cắt gáy

3.2.4. Cắt cành bằng cưa xăng

3.2.4.1. Nguyên tắc cơ bản

3.2.4.2. Kỹ thuật cắt cành

3.2.5. Cắt khúc bằng cưa xăng

3.2.5.1. Nguyên tắc cơ bản

3.2.5.2. Một số phương pháp cắt

4. An toàn lao động khi sử dụng cưa xăng

Bài 3: Vận xuất gỗ

Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được các phương pháp vận xuất gỗ bằng sức người;

- Thực hiện được vận xuất gỗ bằng vác, khiêng, kéo lết, nửa lết và lao gỗ;

- Phân loại và tính được khối lượng gỗ sau khai thác;

- Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong lao động. 

Nội dung: 

1. Vận xuất gỗ bằng sức người

1.1. Một số biện pháp vận xuất gỗ bằng sức người

1.2. Những chú ý khi vận xuất gỗ bằng sức người

2. Lao gỗ trên mặt đất

2.1. Những công việc phải làm trong quá trình lao gỗ

2.1.1. Làm đường lao



2.1.2. Xeo bắn gỗ xuống đường lao

2.2. An toàn lao động trong khi lao gỗ

3. Phân loại gỗ và đo tính khối lượng gỗ sau khai thác 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu học tập:

- Giáo trình môn học Khai thác gỗ;

- Chương trình dạy nghề Trồng và khai thác rừng trồng;
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy vi tính, máy chiếu.  
3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

a. Phòng học:  01 phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên 
b. Trang thiết bị, dụng cụ (cho 35 học viên)

Trang thiết bị, vật liệu Số lượng

- Dao phát, rìu chặt, cưa đơn, cưa mang và dũa 3 cạnh, đá mài 30 bộ
- Cưa xăng, dũa tròn và phụ tùng kèm theo 03 bộ
- Nêm, búa, xà beng, móc, kích, dây cáp 03 bộ
- Thước kẹp kính hoặc thước dây loại 50m 03 chiếc
- Bảo hộ lao động (quần áo, mũ, bao tay, tất đi rừng): 35 bộ
- Xăng 10 lit
- Dầu nhờn 03 lít

c. Cơ sở thực hành, thực tập:

- Trại Thí nghiệm thực hành của trường hoặc tại cơ sở trồng rừng ở địa
phương, hộ gia đình.

- Lô rừng trồng đã đến kỳ khai thác: 0.5 - 2 ha

- Cán bộ kỹ thuật cơ sở sản xuất (nếu có) 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá kết quả thông qua thực hành thực tế.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiểm tra lý thuyết: 1 bài, thời gian 45phút, hình thức kiểm tra viết, nội
dung về kỹ thuật chặt hạ gỗ và phân loại, đo tính khối lượng gỗ sau khai thác

- Kiểm tra thực hành 02 bài, thời gian 1 giờ/bài: Nội dung kiểm tra chủ yếu
là kỹ năng mài dao và búa chặt, dũa lưỡi cưa; xác định hướng đổ, làm đường
tránh, hạ cây, cắt khúc, sửa gốc; vận xuất, xếp đống và đo tính khối lượng gỗ sau
khai thác.

- Kiểm tra kết thúc môn học: Kiểm tra lý thuyết 60 phút, nội dung chủ yếu
về cấu tạo các công cụ thủ công, phương pháp chặt hạ gỗ; Kiểm tra thực hành



chặt hạ gỗ, cắt cành, cắt khúc bằng công cụ thủ công và cưa xăng, thời gian
thực hiện 4giờ. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học Khai thác gỗ áp dụng cho khóa đào tạo nghề trình
dạy nghề dưới 3 tháng. Ngoài ra chương trình môn học này có thể sử dụng để
dạy độc lập hoặc cùng một số môn học khác cho các khóa tập huấn ngắn hạn
khác;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng viên sử dụng phương pháp lấy học viên làm trung tâm, thao tác mẫu.

- Học lý thuyết được bố trí theo lớp tại phòng học, học thực hành nếu có
điều kiện có thể bố trí nhóm 9-10 người tuỳ theo nội dung của từng bài; 

3. Những nội dung trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Kỹ thuật chặt hạ bằng công cụ thủ công.

- Kỹ thuật chặt hạ bằng cưa xăng.

- Phương pháp phân loại và đo tính gỗ sau khai thác.

     Điện Biên, ngày 29 tháng 5 năm 2018

           TRƯỞNG KHOA KH - KỸ THUẬT                            GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

         Nguyễn Thị Vân Anh      Trần Thị Thu


