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NGHỀ: Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

 

Tên nghề: Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp; 

  Khối lượng kiến thức, kỹ năng: 06 môn học, mô đun. Thời gian thực học: 

320 giờ thời gian thực hiện chương trình 03 tháng.  Thời gian học lý thuyết: 94 

giờ; thời gian học thực hành: 190 giờ. 

1. Giới thiệu về khóa học: 

Khóa học đào tạo Quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện đào tạo 

kỹ năng trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với 

trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng 

lực thực hành các công việc của nghề. 

2. Kiến thức. 

Trình bày được nội dung về kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động. 

Trình bày được phương pháp vận hành cống nội đồng theo quy trình quy 

phạm. 

Trình bày nội dung công tác quản lí khai thác công trình trên hệ thống 

kênh nội đồng và hồ chứa nhỏ. 

Trình bày nội dung công tác quản lí khai thác thường xuyên kênh nội đồng 

trong hệ thống thủy nông. 

Trình bày được cách thi công và tu bổ công trình trên hệ thống kênh nội 

đồng. 

3. Kỹ năng nghề nghiệp: 

Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong vận 

hành, bảo dưỡng cống và công trình thủy nông. 

Thực hiện được việc quản lí khai thác thường xuyên hệ thống kênh, công 

trình trên kênh nội đồng và công trình hồ chứa nhỏ. 

Thi công và tu bổ được các công trình đơn giản trong hệ thống thủy nông. 

4. Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 



Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiểu được 

pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn 

lên và tự hoàn thiện. 

        Có tác phong công nghiệp 

        Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết công việc hợp lý. 

        Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu 

cầu công việc. 

        Có sức khoẻ tốt. 

        Hiểu biết và luôn rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

5. Cơ hội việc làm: 

    Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể làm việc được ở các xí 

nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi, các tổ, 

hội dùng nước. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

 


