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NGHỀ: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh 

 

Tên nghề: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh 

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 Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh 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. 

Có hiểu biết về một số vấn đề cơ bản của ngành sản xuất cây cảnh, cây thế, 

về kỹ thuật trồng và sản xuất giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh. 

Trình bày được kiến thức cơ bản của công việc nhân giống, chọn giống, chọn 

chậu, chọn cây phôi và chọn chất trồng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển 

của cây cảnh nghệ thuật. 

Nêu được các bước trong việc cắt tỉa, tạo tán, tạo dáng, tạo thế, lão hóa đối 

với cây cảnh nghệ thuật, kết hợp được các công nghệ cao và công nghệ truyền thống 

trong việc tạo dáng, thế cho cây cảnh. 

Trình bày được các biện pháp quản lý dịch hại trên cây cảnh và tổ chức được 

khâu bán hàng mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội. 

Trình bày được quy trình sử dụng và bảo trì trang thiết bị sử dụng trong nghề 

tạo dáng và chăm sóc cây cảnh. 

3. Kỹ năng nghề nghiệp: 

Lựa chọn và nhân giống một số cây cảnh phù hợp với vùng sinh thái của vùng 

và nhu cầu thị trường. Tính toán được hiệu quả kinh tế khi sản xuất  các loại cây 

cảnh. 

  Thực hiện được việc tạo tán, dáng, thế cho các loại cây cảnh nghệ 



Thực hiện thành thạo các công việc trồng và chăm sóc, cắt tỉa tạo tán, cắt tỉa 

tu bổ trên cơ sở nâng cao giá trị về mặt thẩm mỹ của cây cảnh nghệ thuật. 

Thực hiện được việc quản lý dịch hại trên cây cảnh và biết cách trưng bày sản 

phẩm cây cảnh nghệ thuật tại các cuộc triển lãm và tại gia đình. 

Sử dụng được các trang thiết bị dụng cụ để trồng và chăm sóc cây cảnh đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

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. 

Có trách nhiệm với công việc và các sản phẩm mà mình làm ra. 

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. 

 


