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NGHỀ: Nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm 

 

Tên nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

 Khối lượng kiến thức, kỹ năng: 05 mô đun. Thời gian thực học: 320 giờ 

thời gian thực hiện chương trình 03 tháng.  

1. Giới thiệu về khóa học: 

Khóa học đào tạo Nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm 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. 

Mô tả được đặc điểm cấu tạo, chức năng, vị trí của các cơ quan, bộ máy trong 

cơ thể gia cầm. 

Trình bày được các nguyên nhân gây bệnh cho gia cầm và biện pháp phòng 

chống. 

Trình bày được phương pháp sử dụng một số loại thuốc thú y và các loại vác 

xin cho gia cầm 

Nêu được các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi một số loại gia cầm 

Trình bày được nguyên nhân, triệu trứng và biện pháp phòng trị một số loại 

bệnh chủ yếu trên gia cầm như: cúm, Newcastle gà, bệnh cầu trùng, bệnh đậu gà, … 

3. Kỹ năng nghề nghiệp: 

Biết cách lựa chọn và nhân giống gia cầm. 

Biết cách phòng bệnh, chuẩn đoán và điều trị một số bệnh ở gia cầm như: 

(Cúm gà, Newcastle gà, bệnh cầu trùng, bệnh đậu gà, ……) 

  Biết cách phòng chống khi có dịch xảy ra tại cơ sở 

Phối trộn được một số loại thức ăn cho gia cầm. 

Dự đoán tình hình dịch bệnh có biện pháp phòng, chống bệnh kịp thời 

Biết kỹ thuật tiêm, cách sử dụng thuốc và váccin cho gia cầm 



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

Có thái độ nghiêm túc, yêu nghề và không ngừng học hỏi, sáng tạo trong quá 

trình học 

Ý thức được tầm quan trọng của nghề đối với đời sống cũng như yêu cầu của 

xã hội. 

Có ý thức được việc tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường và an toàn 

cho người lao động. 

Ý thức được tầm quan trọng của nghề đối với đời sống cũng như yêu cầu của 

xã hội. 

5. Cơ hội việc làm 

Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các trang 

trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất. Biết vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tiễn chăn nuôi tại gia đình, địa phương nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh tế cho gia đình và địa phương. 


