
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

NGÀNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP  

 

Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trở lên 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, căn cứ Học bạ THPT hoặc THCS 

Thời gian đào tạo:  

HS tốt nghiệp THPT 1,5 năm học (3 Học kỳ) 

HS tốt nghiệp THCS 2 năm học (4 Học kỳ) 

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm: 

 Môn văn hóa: Văn học, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học (chỉ áp dụng đối 

với HS hệ THCS) 

 Môn học chung: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, 

Giáo dục thể chất, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học. 

 Môn học chuyên môn: Tin học ứng dụng trong kỹ thuật môi trường công 

nghiệp, Môi trường học cơ bản, Luật và chính sách bảo vệ môi trường, Sản xuất 

sạch hơn, Hóa học môi trường, Vi sinh môi trường, Quản lý chất lượng môi 

trường công nghiệp, Đánh giá tác động môi trường công nghiệp, Ô nhiễm nguồn 

nước, An toàn lao động trong bảo vệ môi trường, Xử lý ô nhiễm không khí, Xử 

lý nước thải công nghiệp, Xử lý chất thải rắn thông thường, Quan trắc môi 

trường công nghiệp  
 Thực tập tốt nghiệp 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Công nhân quản lý môi trường, cán bộ kỹ 

thuật ở các nhà máy, trạm xử lý chất thải công nghiệp hoặc các đơn vị thu gom, 

vận chuyển, phân loại chất thải; các tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá ảnh 

hưởng của quá trình sản xuất đến môi trường tự nhiên 
 

        
 

Hình ảnh: Tập thể giáo viên ngành QLĐĐ và Bảo vệ MT công nghiệp  

 



     
 

 

          
 

Hình ảnh: Việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp 

 

 
 


