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1. Tên môn thi: Lâm nghiệp đại cương  

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn: Tài nguyên đất đai.  

- Khoa:  Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên.   

3. Mục tiêu của môn thi  

3.1. Ki ến thức  

3.1.1. Hiểu được vị trí và vai trò của rừng, hệ sinh thái rừng, những nhân tố sinh 
thái rừng chủ yếu (đất rừng, khí hậu thuỷ văn rừng, sinh vật rừng...), động 
thái rừng (tái sinh, sinh trưởng, phất triển, diễn thế rừng), phân loại rừng.  

3.1.2. Hiểu được nguyên lý kỹ thuật lâm sinh, nuôi dưỡng rừng, các phương thức 
lâm sinh cho rừng đồng tuổi, rừng khác tuổi, rừng nghèo. 

3.1.3. Cung cấp kiến thức nền tảng cho sinh viên có thể tiếp cận các môn học có 
liên quan. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Có khả năng thực hiện được các nghiên cứu về lĩnh vực lâm sinh. 

3.2.2. Kỹ năng áp dụng và phát triển những kỹ thuật khai thác - tái sinh rừng, 
trồng rừng và nuôi dưỡng rừng, điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy 
hoạch; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực 
lâm sinh. 

3.2.3. Kỹ năng lựa chọn các giải pháp, cải tiến công nghệ nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm từ rừng. 

3.2.4. Có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên, quý trọng các giá trị nhiều 
mặt của rừng trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 
Lâm nghiệp đại cương là môn khoa học tổng hợp những kiến thức cơ bản về 

rừng và nghề rừng nhiệt đới, đặc biệt là ở Việt Nam. Môn học cung cấp một số kiến 
thức cơ sở về vai trò của rừng trong đời sống xã hội và môi trường, sự sinh trưởng, 
phát triển, tái sinh và diễn thế của rừng. Kiến thức cơ bản về công tác điều tra rừng, 
qui hoạch và điều chế rừng và các kỹ thuật về lâm sinh. 

5. Cấu trúc nội dung môn thi   

Chương 1. Giới thi ệu 
1.1. Khái niệm lâm nghiệp 
1.2. Lịch sử phát triển 



 

1.3. Định hướng phát triển lâm nghiệp 
Chương 2. Ý nghĩa của rừng trong đời sống xã hội 

2.1. Cung cấp gỗ 
2.2. Lâm sản ngoài gỗ 
2.3. Du lịch sinh thái 
2.4. An sinh xã hội 

Chương 3. Rừng và môi trường 
3.1. Khí hậu 
3.2. Đất đai 
3.3. Bảo vệ nguồn nước, chống lũ lụt, giảm ô nhiễm môi trường 
3.4. Đa dạng sinh học 

Chương 4. Sinh trưởng, phát triển, tái sinh và diễn thế của rừng 
4.1. Sinh trưởng và phát triển của rừng 
4.2. Tái sinh và diễn thế của rừng 

Chương 5. Điều tra rừng 
5.1. Lịch sử điều tra rừng Việt Nam 
5.2. Nguồn gốc, sự phong phú và không đồng bộ của số liệu điều tra rừng 
5.3. Dụng cụ, thiết bị dùng trong điều tra rừng 
5.4. Các hệ thống điều tra rừng áp dụng ở Việt Nam 

Chương 6. Qui hoạch và điều chế rừng 
6.1. Tổng quan về qui hoạch và điều chế rừng 
6.2. Cơ sở kỹ thuật của qui hoạch và điều chế rừng 
6.3. Nội dung và phương pháp qui hoạch lâm nghiệp 
6.4. Xây dựng phương án và tổ chức điều chế rừng 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Giới thiệu tài liệu tham khảo liên quan đến môn học.  

- Thuyết giảng và thảo luận những vấn đề cơ bản trọng tâm của môn học. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Đi học đúng giờ. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp lý thuyết. 

- Chủ động thảo luận các vấn đề của môn học. 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn học đã được giới thiệu. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút. 

8.2. Cách chấm điểm 

 Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn 
điểm.  



 

8.3. Điều kiện xét tuyển 

Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên. 

9. Tài liệu học tập  

 Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 
[1]  
 

Lâm sinh học: Dùng cho chuyên ngành lâm học, lâm 
nghiệp, lâm nghiệp xã hội, quản lý tài nguyên rừng / Lâm 
Văn Thêm – Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004. Mã số phân 
loại: 634.9/ Th253 

MT.001268 
MT.001265 
NN.004238 
NN.004259 
NN.004256 

[2]  Sinh thái rừng / Nguyễn Văn Thêm. – Tp. HCM : Nông 
Nghiệp, 2002. Mã số phân loại: 577.3/ Th253 

TS.000090 
TS.000087 

[3]  Sinh thái rừng (Giáo trình Đại học Lâm nghiệp) / Hoàng 
Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan – Hà Nội : Nông Nghiệp, 
1998. Mã số phân loại: 634.967/ Ng500 

NN.002162 
NN.002163 
NN.002160 
NN.002164 
NN.002161 
MOL.001773 
MOL.001772 
MON.111905 

[4]  Hệ sinh thái rừng nhiệt đới / Nguyễn Nghĩa Thìn. – Hà Nội 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. Mã số phân loại: 
577.3/ Th311 

MOL.041666 
MOL.041669 
DIG.001889 

[5]  Điều tra rừng / Vũ Tiến Hinh, Pham Ngọc Giao. – Hà Nội : 
Nông Nghiệp, 1997. Mã số phân loại: 634.92/ H312 

MOL.076487 

[6]  Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp / 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Hà Nội: Nông 
Nghiệp, 2004. Mã số phân loại: 634.9/H561 

MOL.036443 
MON.018087 

  

 Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2015 

TL. HI ỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG KHOA 

Nguyễn Hiếu Trung (Đã ký) 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

Võ Quang Minh (Đã ký) 

 

 


