
CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ THÚ Y 

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề  

Thú y trình độ cao đẳng là ngành, nghề hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng, chống 

dịch bệnh cho vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cung cấp cho xã 

hội các sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam. 

Người hành nghề thú y có khả năng chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng 

dẫn kỹ thuật về thú y; sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y; xây dựng, quản lý, điều 

hành các trang trại chăn nuôi và thực hiện được các nhiệm vụ khác liên quan đến 

lĩnh vực thú y. 

 Người học sau tốt nghiệp, có thể làm việc trong trang trại, doanh nghiệp chăn 

nuôi giống gia súc gia cầm, thuốc thú y, sản xuất thức ăn chăn nuôi; kinh doanh 

thuốc thú y, bệnh xá thú y, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu 

và chuyển giao công nghê ̣ về chăn nuôi - thú y; các cơ quan quản lý nhà nước, 

hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có liên quan đến thú y. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2100 giờ (tương đương 75 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức nền tảng cơ bản của ngành về: Giải phẫu 

sinh lý vật nuôi, di truyền động vật, giống vật nuôi; 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dược lý học, miễn dịch học, vi sinh vật 

thú y trong các hoạt động chuyên ngành; 

- Trình bày được kiến thức về bệnh truyền nhiễm, nội khoa, ngoại khoa, sản 

khoa và ký sinh trùng; 

- Trình bày được kiến thức về dịch tễ học, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, kiểm nghiệm thú sản, các bệnh truyền lây và pháp luật về thú y; 

- Trình bày được các nội dung cơ bản về thiết kế, triển khai các đề tài nghiên 

cứu về lĩnh vực thú y; 

- Trình bày đươc̣ những kiến thức cơ bản về chính tri,̣ văn hóa, xa ̃hôị, pháp 

luâṭ, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Xây dựng và đảm nhận được chương trình phát triển chăn nuôi, thực hiện tốt 

các kỹ năng nghề nghiệp: Nguyên tắc sử dụng các loại thuốc thú y; vi sinh vật và 

truyền nhiễm; chẩn đoán, phòng và điều trị các bệnh truyền nhiễm, bệnh nội khoa, 

bệnh sản khoa, bệnh ngoại khoa; kỹ thuật thiến hoạn, mổ lấy thai... và kiểm soát, 

khống chế bệnh tật ở cơ sở sản xuất, các trang trại chăn nuôi; 



- Lập kế hoạch, chủ trì tổ chức tư vấn chuyên môn, huấn luyện, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi; tổ chức, điều hành phòng khám thú y và 

trang trại chăn nuôi; 

- Tổ chức và triển khai được các ý tưởng nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh 

vực thú y; 

- Tổ chức quản lý điều hành một đơn vị sản xuất: Quản lý và điều hành các kỹ 

thuật sử dụng thuốc, vacxin trong phòng, điều trị bệnh cho vật nuôi. Sử dụng các 

sản phẩm thú y để nâng cao tỷ lệ tiêu hóa, hấp thu, nâng cao năng suất sinh sản, 

khả năng đề kháng và tăng trọng ở vật nuôi. 

- Quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm tra các sản phẩm động vật theo quy định 

pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh bệnh truyền lây giữa người và 

động vật; 

- Tự lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và đánh giá kết quả công việc chuyên môn 

về thú y được giao; 

- Thực hiện tốt các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, phi lâm sàng và lấy mẫu 

bệnh phẩm ứng dụng trong chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi. Thực 

hiện tốt và sử dụng được một số máy móc, phương tiện hiện đại trong lĩnh vực 

chuyên môn thú y; 

- Sử dụng thành thạo các loại vacxin, thuốc và hóa dược trong phòng, trị bệnh 

cho vật nuôi; 

- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng, 

chống dịch bệnh có hiệu quả cho vật nuôi. 

- Viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn, kỹ 

năng giao tiếp; 

- Lập kế hoạch, tổ chức điều hành, sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực thú y.  

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 

ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ 

hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng 

đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao; 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.  

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và giải quyết được 

những tình huống trong thực tế. 



- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Phòng, chống dịch bệnh; 

- Chẩn đoán bệnh; 

- Điều trị bệnh; 

- Khai thác và pha chế tinh dịch; 

- Sản xuất thuốc thú y; 

- Nghiên cứu, thực nghiệm về thú y; 

- Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, dụng cụ 

trang thiết bị chăn nuôi, thú y. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Thú y trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát 

triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 

lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành,  nghề hoặc 

trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

 

 

 



B. TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề  

Thú y trình độ trung cấp là ngành, nghề hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng, chống 

dịch bệnh cho vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cung cấp cho xã 

hội các sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam. 

Người hành nghề thú y có khả năng chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng 

dẫn kỹ thuật về thú y; sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y; xây dựng, quản lý, điều 

hành các trang trại chăn nuôi và thực hiện được các nhiệm vụ khác liên quan đến 

lĩnh vực thú y. 

Người học sau tốt nghiệp, có thể làm việc trong trang trại, doanh nghiệp chăn 

nuôi giống gia súc gia cầm, thuốc thú y, sản xuất thức ăn chăn nuôi; kinh doanh 

thuốc thú y, bệnh xá thú y, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu 

và chuyển giao công nghê ̣ về chăn nuôi - thú y; các cơ quan quản lý nhà nước, 

hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có liên quan đến thú y. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1530 giờ (tương đương 55 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, kỹ thuật chăn nuôi 

và các kiến thức chung về chính sách, pháp luật có liên quan đến thú y; 

- Trình bày được các kiến thức về bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị 

các bệnh thông thường của vật nuôi, dịch vụ chăm sóc thú cưng; 

- Trình bày được kiến thức về khai thác và pha chế tinh dịch, thực hành sản 

khoa; 

- Mô tả được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy 

trình phòng dịch bệnh; 

- Trình bày đươc̣ những kiến thức cơ bản về chính tri,̣ văn hóa, xa ̃hôị, pháp 

luâṭ, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Thực hiện được các công việc chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, khai thác và 

pha chế tinh dịch, thực hành sản khoa; 

- Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong công việc xây dựng và thực 

hiện quy trình phòng dịch bệnh; 

- Thực hiện được các bước mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, mở của hàng kinh 

doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; 

- Kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ 

sinh môi trường và đúng pháp luật; 

- Thực hiện được công tác thú y trong các cơ sở chăn nuôi, hệ thống khuyến 

nông địa phương và tham gia sản xuất thuốc thú y; 



- Tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thực hiện các phương án phòng 

bệnh cho gia súc, gia cầm; 

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian, tổ chức và làm việc theo nhóm một cách 

hiệu quả; 

- Cập nhật, chia sẻ các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực thú y để đáp 

ứng tốt nhiệm vụ được giao; 

- Ghi được nhật ký công việc, lập báo cáo nội dung, tiến độ công việc. Thực 

hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh thú y; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 

ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ 

hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng 

đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao; 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong 

thực hiện công việc và giải quyết được những tình huống trong thực tế; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Phòng, chống dịch bệnh;  

- Chẩn đoán bệnh; 

- Điều trị bệnh; 

- Khai thác và pha chế tinh dịch; 

- Sản xuất thuốc thú y; 

- Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, dụng cụ 

trang thiết bị chăn nuôi, thú y. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 



- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Thú y trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát 

triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 

lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành,  nghề hoặc 

trong cùng lĩnh vực đào tạo. 



DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM 

1. ThS. Nguyễn Xuân Lới - Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Nông lâm Phú Thọ - Chủ nhiệm; 

2. ThS. Nguyễn Công Hoan - Tổ trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Nông lâm Phú Thọ - Phó Chủ nhiệm; 

3. ThS. Ngô Lan Hương - Phó trưởng phòng - Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Phú Thọ - Thư ký; 

4. ThS. Nông Văn Trung - Giáo viên - Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông 

lâm Phú Thọ - Uỷ viên; 

5. BS. Nguyễn Thị Nga - Giáo viên - Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông 

lâm Phú Thọ - Uỷ viên; 

6. ThS. Mai Thị Thanh Nga - Phó Trưởng Khoa Nông học - Trường CĐ Nông 

lâm Đông Bắc - Uỷ viên; 

7. ThS. Nguyễn Tất Thành - Chi cục trưởng - Chi cục thú y tỉnh Phú Thọ - Uỷ 

viên; 

8. ThS. Huỳnh Thị Thành - Trưởng bộ môn thú y - Trường Cao Đẳng cơ điện 

xây dựng và Nông lâm Trung bộ - Uỷ viên; 

9. BS. Phan Văn Việt - Giám đốc - Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hà - 

Uỷ viên. 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

1. ThS. Nguyễn Tiến Huyền, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nông nghiệp 

Nam Bộ, Chủ tịch; 

2. ThS. Lê Công Hùng, Trưởng khoa, Trường CĐ NN và PTNT Bắc Bộ, Phó 

Chủ tịch; 

3. ThS. Đào Thị Hương Lan, Phó trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Thư ký; 

4. ThS. Mai Anh Tùng, Giáo viên, Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc, Ủy 

viên; 

5. TS. Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Dịch tễ, Cục Thú y, Ủy viên; 

6. ThS. Đào Huy Vũ, Giám đốc, Cty cổ phần phát triển nông thôn mới Phú 

Trung, Ủy viên; 

7. ThS. Nguyễn Viết Vinh, Chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp, Ủy viên. 

 


