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Đào tạo nghề vận hành máy chuyên dụng phục vụ sân golf 

 

Cập nhật: ngày 25/6/2018 

 

Quy hoạch sân Golf trên phạm vi cả nước tính đến năm 2020 sẽ có 96 

sân. (Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ). Cho đến nay, đã có nhiều sân Golf đã đi vào hoạt động. 

Ngoài sân Golf, trên cả nước có nhiều khu thể thao, khu du lịch nghỉ 

dưỡng đang hoạt động và tăng dần về số lượng theo hàng năm. 

Các sân Golf, khu thể thao đều sử dụng nhiều các loại máy nông 

nghiệp chuyên dụng để phục vụ cho việc duy trì chất lượng cỏ, bề mặt sân 

bãi, khuôn viên cây xanh. Những máy này có thiết kế chuyên dụng, hiện 

đại,  xuất xứ chủ yếu từ các nước G7 và EU. 

Người vận hành các loại máy này thường được đào tạo theo phương 

thức người vận hành trước chỉ cho người vận hành sau mà chưa được đào 

tạo bài bản đối với từng đối tượng vận hành, đặc biệt là quá trình vận hành, 

bảo dưỡng an toàn và cũng không có đơn vị nào đào tạo vận hành máy 

chuyên dụng phục vụ sân golf. Để giải quyết các khó khăn đó, Trung tâm 

kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (Đơn vị trực thuộc Cục 

Kinh tế và PTNT – Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã biên soạn Bộ giáo trình 

“Vận hành máy chuyên dụng phục vụ sân golf” phục vụ người lao động làm 

tài liệu học tập, hướng dẫn vận hành và để tham khảo tìm hiểu. Bộ giáo 

trình “Vận hành máy chuyên dụng phục vụ sân golf” được biên soạn đã tích 

hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật những tiến bộ 

của khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới và thực tế vận hành các máy 

phun thuốc trừ sâu đang sử dụng tại các sân Golf tại Việt Nam, do đó có 

thể coi là tài liệu chuyên khảo cho người vận hành, bảo dưỡng máy.  

Khóa đào tạo “Vận hành máy chuyên dụng phục vụ sân golf” tổ chức 

tại Công ty cổ phần đầu tư Long Biên (Địa chỉ: Khu trung đoàn 918, P. 

Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội) được Trung tâm kiểm định kỹ thuật 

an toàn máy, thiết bị nông nghiệp tổ chức từ ngày 06/6/2018 đến ngày 

24/8/2018 đã đào tạo 50 học viên Vận hành máy chuyên dụng phục vụ sân 

golf đầu tiên.  
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Các học viên làm bài kiểm tra lý thuyết kết thúc khóa học 

Khóa đào tạo nghề thường xuyên gồm 4 nội dung: 

1/ Vận hành máy kéo và các máy liên hợp với máy kéo (Máy rải phân 

bón, Máy gieo hạt, Máy thổi lá, Máy làm đất).  

2/ Vận hành máy cắt cỏ (Máy cắt cỏ tự hành, Máy cắt cỏ do người đi 

bộ điều khiển, Máy cắt cỏ đeo vai) 

3/ Vận hành Xe vận chuyển, Máy hút xới cỏ đa năng, Thiết bị lu cỏ, 

Máy đục lỗ. 

4/ Vận hành Máy phun thuốc trừ sâu (Máy phun thuốc trừ sâu tự hành, 

Máy phun thuốc trừ sâu đặt cố định trên phương tiện vận chuyển, Máy 

phun thuốc trừ sâu lắp liên hợp trên máy kéo). 
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Hội đồng chấm thi thực hành kết thúc khóa học 

 

 

Cán bộ chấm thi phổ biến nội dung và quy chế thi thực hành 
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Học viên chuẩn bị bài thi thực hành 

 

Học viên thực hiện bài thi Vận hành máy cắt cỏ 
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Học viên thực hiện bài thi Vận hành máy kéo và các máy liên hợp với máy kéo 

 

Học viên thực hiện bài thi Vận hành Xe vận chuyển, Máy hút xới cỏ đa năng,  
Máy lu cỏ, Máy đục lỗ 
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Học viên thực hiện bài thi Vận hành Máy phun thuốc trừ sâu 

 

Qua khóa học, các học viên đã hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, công việc chăm sóc bảo dưỡng, vận hành an toàn các loại máy. 
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Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo, 50 học viên đã thực hiện làm bài kiểm 

tra lý thuyết và thực hành đều đạt yêu cầu. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an 

toàn máy, thiết bị nông nghiệp sẽ cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho học viên 

đối với từng nội dung đào tạo. 
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