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QUAN HỆ HỢP TÁC

1. Lâm học: Sinh viên có những kiến thức 
về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều 
tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tài 
nguyên rừng. Có khả năng thiết kế, chỉ đạo 
thực hiện các công trình xây dựng và phát 
triển rừng, điều tra, đánh giá tài nguyên 
thiên nhiên, rừng và môi trường, quy hoạch 
và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp. Nghiên 
cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ lâm nghiệp.

Cơ hội việc làm: Các công ty, 
doanh nghiệp, các trường, phòng 
Khoa học & Công nghệ, các sở, 
phòng ban ở các tỉnh, huyện về lĩnh 
vực lâm nghiệp, khuyến nông-lâm; 
viện điều tra qui hoạch, trung tâm 
ứng dụng và triển khai lâm nghiệp, 
tư vấn các chương trình, dự án về 
lĩnh vực phát triên nông lâm nghiệp 
và phát triển nông thôn các cấp.

3. Lâm nghiệp đô thị: Sinh viên có 

kiến thức, kỹ năng trong thiết kế cảnh 
quan đô thị, quản lý và sử dụng bền vững 
tài nguyên trong môi trường đô thị, có 
năng lực chuyên môn sâu và có thể xây 
dựng được các phương án quy hoạch 
kiến trúc không gian xanh đô thị hợp lí, 
nâng cao tính mỹ quan, đảm bảo tính bền 
vững của môi trường sinh thái và những 
hiệu quả về kinh tế của một đô thị xanh.

Cơ hội việc làm: Bộ phận kỹ thuật 
các công ty cây xanh đô thị ở các thành 
phố; ban quản lý các khu công nghiệp 
về các mảng xanh; tham gia các dự án, 
chương trình phát triển lâm nghiệp đô 
thị; đặc biệt 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, tiểu cảnh cho các hộ gia 
đình, công ty và cảnh quan xanh đô thị.

2. Quản lý tài nguyên rừng: Sinh viên có 

kiến thức và khả năng quản lý, sử dụng bền 
vững, ứng dụng viễn thám, phân tích hoạch 
định chính sách và giải quyết các vấn đề liên 
quan đến tài nguyên rừng, dịch vụ môi trường 
rừng, định hướng quản lý và phát triển ứng 
phó với biến đổi khí hậu, phân tích và đánh giá 
tác động môi trường về phương diện kĩ thuật 
và kinh tế liên quan đến tài nguyên rừng.

Cơ hội việc làm: Các doanh 
nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước 
liên quan đến tài nguyên rừng và 
môi trường. Các trường, phòng 
Khoa học & Công nghệ, các sở, 
phòng ban ở các tỉnh, huyện trong 
cả nước về lĩnh vực quản lý tài 
nguyên rừng.

4. Công nghệ chế biến lâm sản: Sinh 

viên có kiến thức về họa hình, vẽ kỹ thuật, 
nguyên lý máy, chi tiết máy, khoa học gỗ, 
bảo quản và sấy gỗ, vật liệu - sản phẩm 
gỗ, công nghệ xử lý chế biến các sản 
phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, thiết kế 
sản phẩm, qui trình sản xuất các sản 
phẩm gỗ và ván nhân tạo, quản lý dây 
chuyền sản xuất, thao tác và vận hành 
các thiết bị chế biến lâm sản.

Cơ hội việc làm: Các doanh nghiệp 
chế biến gỗ, mỹ nghệ xuất khẩu. Thiết 
kế đồ gỗ cho các nhà máy chế biến gỗ.  
Thiết kế và giám sát thi công các công 
trình nội thất. Ngoài ra, có thể tham gia 
làm công tác quản lý, tư vấn và nghiên 
cứu về các lĩnh vực liên quan đến thiết 
kế nội thất tại các Viện nghiên cứu...
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