
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Tuyển thẳng và ưu �ên xét tuyển: 
Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

HỌC PHÍ

HỌC BỔNG

KHOA LÂM NGHIỆPTUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021
Các ngành có cơ hội việc làm caoCác ngành có cơ hội việc làm cao

1.   KỸ SƯ LÂM HỌC
       - Chuyên ngành Lâm sinh
   - Chuyên ngành Nông Lâm kết hợp
2.   KỸ SƯ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG
3.   KỸ SƯ LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ
4.   KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN
       - Chuyên ngành Kỹ Thuật Công Nghệ Gỗ (CBLS)
       - Chuyên ngành Thiết Kế Đồ Gỗ, Nội Thất
       - Chuyên ngành Công Nghệ Gỗ - Giấy

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
của 5 học kỳ bậc THPT (xét học bạ)

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 
đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.

Phương thức 1

Phương thức 2

Phương thức 3

Phương thức 4

TỔ HỢP & CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2021
Tên Ngành Mã Ngành Chỉ Tiêu Tổ hợp xét tuyển

1. Lâm Học 7620201 80 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh

2. Quản lý tài nguyên rừng 7620211 60
3. Lâm nghiệp đô thị 7620202 40

4. Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 155

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa, Sinh
D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Học bổng dành cho tân sinh viên có kết quả đầu vào cao. 
- Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt.
- Học bổng dành cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn- Hội.
- Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Học bổng từ các doanh nghiệp, tập đoàn.
- Học bổng từ Cựu sinh viên Khoa Lâm nghiệp.

QUAN HỆ HỢP TÁC

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP & THAM QUAN THỰC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Khoa Lâm Nghiệp FB Cựu Sinh Viên FB Đoàn- Hội SV

Ngành lâm học 

Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Ngành Công nghệ Chế biến lâm sản

Ngành Lâm nghiệp đô thị- Chương Chương trình đào tạo theo �n chỉ, bình quân hoàn thành 
chương trình trong thời gian 4 năm, hoặc có thể sớm hơn. 
- Mức học phí của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM công lập vẫn còn hỗ 
trợ nên học phí tương đối thấp: 290.000 đ/�n chỉ đối nhóm ngành Lâm 
học, QLTNR, Lâm nghiệp Đô thị; 347.000 đ/�n chỉ đối với ngành Công 
nghệ chế biến lâm sản.
-Trung bình từ 12.000.000đ đến 14.000.000đ/ 1 năm.



 Tòa nhà A1  

 Khu phố 6, P. Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
 

 0283 897 5453

 kln@hcmuaf.edu.vn

 h�p://ff.nlu.edu.vn
  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÁC NGÀNH 
TUYỂN SINH NĂM 2021

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

LÂM HỌC  

Chuyên ngành Lâm sinh
Chuyên ngành Nông Lâm kết hợp

Kỹ sư ngành Lâm học có thể làm việc tại các Trường, 
Viện nghiên cứu trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp; Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở KH & CN; Các 
công ty Nông lâm nghiệp của nhà nước và tư nhân; 
Vườn Quốc gia; Khu Bảo tồn thiên nhiên; Ban Quản lý 
rừng; các trung tâm khuyến nông trong phạm vi cả 
nước hoặc có thể đảm nhận vai trò là một chuyên gia tư 
vấn cho các chương trình, dự án, Các tổ chức phi chính 
phủ (NGOs) trong và ngoài nước, các dự án quốc tế 
trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Mã ngành: NLS-7620201 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng có thể làm việc 
tại các cơ sở đào tạo; Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển về tài nguyên rừng và môi trường; Viện Điều tra 
Quy hoạch rừng; Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên 
nhiên, Chi Cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý 
rừng; Các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực Nông - LN; Các công 
ty du lịch sinh thái; Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) 
trong lĩnh vực Lâm nghiệp, các dự án liên quan đến 
quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.

Cơ hội việc làm của Kỹ sư ngành Lâm học và ngành 
Quản lý tài nguyên rừng: Theo kết quả điều tra, mỗi 
năm cả nước đang cần khoảng 20.000 kỹ sư thuộc các 
lĩnh vực của ngành Lâm nghiệp làm việc ở các đơn vị 
thuộc Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức NGOs, 
các chương trình/dự án … Riêng các ngành Lâm 
nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng mỗi năm cũng cần 
tuyển dụng 7.000 – 10.000 kỹ sư. Hầu hết sinh viên 
sau khi tốt nghiệp đều có năng lực chuyên môn tốt và 
�m được việc làm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu 
nhân lực chuyên môn cho các doanh nghiệp, công ty, 
các cơ quan quản lý và các viện nghiên cứu. Nhiều cựu 
sinh viên giữ những vị trí quan trọng trong rất nhiều 
các lĩnh vực liên quan đến Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; các Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, Viện 
Điều tra Quy hoạch rừng ...

Mã ngành: NLS-7620211 

LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ 

Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị có thể làm việc tại bộ 
phận kỹ thuật của các Công ty cây xanh đô thị, Sở NN& 
PTNT, Chi cục phát triển LN, Sở TN&MT , Ban quản lý các 
khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh liên 
quan đến lâm nghiệp và lâm nghiệp đô thị. Tham gia các 
dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp đô thị cho các 
tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ với tư cách là 
một chuyên gia tư vấn; Có thể tự phát triển công việc liên 
quan đến sản xuất và cung ứng dịch vụ trong quy hoạch 
và thiết kế cảnh quan, �ểu cảnh cho các hộ gia đình, các 
công ty và cảnh quan xanh trong môi trường đô thị.

Cơ hội việc làm của Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị: 
Ngày nay, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh ở 
khắp các vùng miền trên cả nước, do vậy, vấn đề quy 
hoạch đô thị, phát triển không gian xanh và tạo ra sự cân 
bằng giữa đời sống kinh tế, sinh hoạt và môi trường sống 
trong thành phố là hết sức quan trọng. Hiện nay, nguồn 
nhân lực ngành Lâm nghiệp đô thị đang thiếu hụt trầm 
trọng đặc biệt ở các thành phố lớn trong cả nước. Đây là 
cơ hội việc làm rất lớn, ổn định và ngày càng được mở 
rộng gắn với xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển 
du lịch và dịch vụ của nước ta.

Mã ngành: NLS-7620202

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

Chuyên ngành Công nghệ chế biến lâm sản
Chuyên ngành Công nghệ Gỗ - Giấy
Chuyên ngành Thiết kế đồ gỗ nội thất

Kỹ sư ngành Công nghệ chế biến lâm sản  có thể làm 
việc tại các bộ phận: Phòng kỹ thuật, Phòng Quản lý 
chất lượng sản phẩm, Phòng thiết kế, nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm, Phòng kinh doanh, Phòng kế 
hoạch của Công ty chế biến Gỗ, Ván gỗ công nghiệp và 
sản xuất Giấy – Bao bì. Ngoài ra, Kỹ sư ngành Công nghệ 
chế biến lâm sản còn có thể đảm nhận công tác nghiên 
cứu, giảng dạy tại các sở ban ngành, các trường đại học, 
viện nghiên cứu. Đặc biệt có thể tự thành lập công ty 
Thiết kế trang trí nội thất, cơ sở sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm gỗ và giấy.
 
Cơ hội việc làm của Kỹ sư Chế biến lâm sản: Ngành 
Công nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu Việt nam đứng 
thứ 2 trên thế giới và định hướng trở thành trung tâm 
đồ gỗ nội thất thế giới. Chế biến gỗ và sản xuất giấy xuất 
khẩu vươn lên thành một trong những ngành xuất khẩu 
chủ lực. Nhu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt kỹ sư Chế 
biến lâm sản hiện nay và những năm tới chưa đủ đáp 
ứng cho sự phát triển của Ngành Công nghiệp gỗ và giấy 
ở Việt nam. Với cơ hội lớn như vậy, nên thực tế 100% 
sinh viên của ngành Công nghệ chế biến lâm sản ra 
trường  luôn  có việc làm phù hợp với thu nhập cao.

Mã ngành: NLS-7549001

*Với khuôn viên gần 120 ha, Trường Đại học Nông lâm 
TP.HCM  được xem là một trong các trường có diện �ch 
rộng nhất trên địa bàn TP.HCM, được che phủ bởi hệ 
thống cây xanh với nhiều quang cảnh đẹp, lý tưởng. 
*Ký túc xá xanh, sạch, đẹp, đặc biệt mô hình ký túc xá 
miễn phí đầu �ên cho sinh viên mang tên Cỏ Mây - Top 6 
ký túc xá đẹp nhất Việt Nam hiện nay, cùng với đặc quyền 
tuyến xe buýt riêng. 
*Khoa Lâm nghiệp là một trong những Khoa truyền thống 
của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM được thành lập 
vào năm 1955. Qua hơn 65 năm hoạt động, Khoa đã đào 
tạo hàng vạn Kỹ sư Lâm nghiệp, Kỹ sư Chế biến gỗ và 
nhiều Thạc sĩ, Tiến sĩ hiện đang làm việc trong các viện, 
trường, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, công ty 
trong lĩnh vực Lâm nghiệp, chế biến gỗ, sản xuất đồ gỗ và 
sản xuất giấy  trong khắp cả nước.
*Đến với Khoa Lâm nghiệp, các bạn được học tập trong 
một môi trường thân thiện, năng động; đội ngũ giảng 
viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo từ nhiều 
nước �ên �ến trên thế giới, có kinh nghiệm thực �ễn tốt 
và đầy nhiệt huyết; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, 
nghiên cứu khang trang, hiện đại; và đặc biệt Khoa Lâm 
nghiệp luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm 
đáp ứng yêu cầu thị trường lao động đa dạng và hội nhập. 
*Ngoài ra Khoa Lâm nghiệp có sự liên kết mật thiết với rất 
nhiều công ty lâm nghiệp, chế biến gỗ và sản xuất giấy 
đảm bảo cho việc thực tập của sinh viên và cơ hội việc 
làm rất cao.


