
QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC  

MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-CĐCN, ngày 31 tháng 7 năm 2017) 

NGHỀ: Trồng và chăm sóc cây hoa 

Tên nghề: Trồng và chăm sóc cây hoa 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

 Khối lượng kiến thức, kỹ năng: 03 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 Trồng và chăm sóc cây hoa 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. 

Hiểu được giá trị, vai trò của cây hoa trong đời sống cũng như tình hình sản xuất 

hoa tại trong nước. 

Nắm rõ yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa từ đó bố trí cơ cấu hoa, thời vụ trồng phù 

hợp đối với từng thời vụ. 

So sánh được ưu nhược điểm của các kỹ thuật nhân giống hoa và nắm được các 

kỹ thuật điều tiết sinh trưởng cho cây hoa. 

Nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống và các biện pháp phòng trừ sâu 

bệnh hại đối với một số loại hoa cơ bản như: hoa cúc, hoa hồng, hoa lily, đồng tiền, 

thược dược, cẩm chướng, hoa đào, lan, … 

3. Kỹ năng nghề nghiệp: 

Thực hiện đúng kỹ thuật một số kỹ thuật nhân giống hoa cơ bản như: giâm ngọn, 

ghép, chiết, … 

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại đối với 

một số loài hoa 

Quan sát và nhận biết chính xác các dịch hại đối với cây hoa từ đó có biện pháp 

phòng trừ thích hợp 

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. 

Yêu nghề trồng hoa, hiểu được giá trị của cây hoa được bán trên thị trường 

Có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất hoa tại địa 

phương. 

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, kinh doanh cây cảnh. 

 


