
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y 

 

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: Khi vào học ngành Chăn nuôi – Thú y, học sinh 

được thực hành quy trình kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng gia súc, gia cầm 

(gồm các môn học: Chăn nuôi heo, Chăn nuôi gia cầm, Chăn nuôi trâu bò, Nuôi 

và điều trị bệnh chó mèo). Ngoài ra, học sinh còn được thực hành về kỹ thuật 

chẩn đoán, phòng, trị bệnh cho vật nuôi (gồm các môn học: Chẩn đoán – Bệnh 

nội khoa, Ngoại và Sản khoa, Ký sinh trùng, Vi sinh vật – Bệnh truyền nhiễm). 

 Thực tập tốt nghiệp: Học sinh được thực tập tại các cơ quan thú y địa 

phương, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và tại Trại chăn nuôi của Trường. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Ngay sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ 

được giới thiệu làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 

việc làm và thu nhập ổn định. Ngoài ra, sau khi học xong học sinh có thể làm 

việc tại cơ quan thú y hoặc tự mở trang trại chăn nuôi, cửa hàng thuốc thú y – 

thức ăn gia súc, cửa hàng điều trị thú cưng. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN 

KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y 

 

 

 

 

Hoạt động giảng dạy, thực hành 



 
Giờ học thực hành của học sinh Khoa Chăn nuôi – Thú y  

tại Trại chăn nuôi trường 

 

 

 

 

 

 
Giáo viên và học sinh Khoa Chăn nuôi – Thú y tham quan, học tập  

tại Trang trại Bò sữa Tây Ninh 

Tham quan, học tập thực tế tại các trang trại, công ty  



 
Giáo viên và học sinh Khoa Chăn nuôi – Thú y tham quan, học tập  

tại Trang trại Bò sữa Tây Ninh 

 

 

 
Giáo viên và học sinh Khoa Chăn nuôi – Thú y tham quan, học tập  

tại Biopharmachemie 



 
Giáo viên và học sinh Khoa Chăn nuôi – Thú y tham quan, học tập  

tại Biopharmachemie 

 

 

 

 

 

 

VIỆC LÀM:  

Các Công ty phỏng vấn tuyển dụng HS tại trường  


