
MÃ TÀI LIỆU HỌ LÓT TÊN TÊN ĐỀ TÀI HUYỆN TỈNH

CH2013.1 Vũ Thanh Hải
Áp dụng phương pháp fenton xử lý tồn dư thuốc BVTV hữu cơ clo trong đất 

bị ảnh hưởng bởi kho thuốc số 2 không còn sử dụng
Nam Đàn Nghệ An

CH2013.2 Nguyễn Thị Thu Huyền
Đánh giá ảnh hưởng của khai thác sa khoáng Titan - zircon tới môi trường tại 

xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam - Tỉnh Ninh Thuận
Thuận Nam Ninh Thuận

CH2013.3 Phan Hải Anh
Đánh giá ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang công nghiệp 

đến đời sống và việc làm của người dân
Hoài Đức Hà Nội

CH2013.4 Nguyễn Thị HồngVân Đánh giá chất lượng nước mặt hồ Cao Vân Cẩm Phả Quảng Ninh

CH2013.5 Phạm Thị Thơm Đánh giá chất lượng nước phục vụ tưới nông nghiệp Mỹ Hào Hưng Yên

CH2013.6 Nguyễn Hữu Đắc

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án

Nam Sách Hải Dương

CH2013.7 Nghiêm Trung Kiên Đánh giá công tác quản lý đất đai giai đoạn 2008- 2012 Phủ Lý Hà Nam

CH2013.8 Nguyễn Thị Hà Thái
Đánh giá công tác quản lý môi trường không khí thại khu vực sản xuất công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
Hà Nam

CH2013.9 Phạm Văn Thanh
Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất xây dựng dự án trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn
Tĩnh Gia Thanh Hóa

CH2013.10 Nguyễn Thị Thu Huyền
Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước các ao hồ trên địa bàn thành 

phố Bắc Giang
Bắc Giang

CH2013.11 Trần Minh Phương
Đánh giá diễn biến hàm lượng Asen trong nước ngầm tại huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam và nguy cơ của mức độ ô nhiễm tới sức khỏe người dân
Bình Lục Hà Nam
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CH2013.12 Nguyễn Bá Hoài Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất để phục vụ phát triển chè an toàn Mộc Châu Sơn La

CH2013.13 Nguyễn Thị Nhung
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất 

lượng nước sinh hoạt tại một số xã ven biển huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Hải Hậu Nam Định

CH2013.14 Đào Thị Nhị
Đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất và nước tưới phục vụ sản xuất chè 

an toàn tại hai xã Chiềng Pha và Phỏng Lái
Thuận Châu Sơn La

CH2013.15 Tạ Thị Lương
Đánh giá hiện trạng môi trường cụm tiểu thủ công nghiệp Nhật Tân và đề xuất 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Hà Nội

CH2013.16 Nguyễn Văn Mạnh Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới địa chính Đắk R' Lấp Đắk Nông

CH2013.17 Nguyễn Hậu Giang
Đánh gia hiện trạng môi trường khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh 

Bắc Giang và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường
Bắc Giang

CH2013.18 Phạm Đức Luyện
Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Tân Trường huyện Cẩm 

Giàng tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
Cẩm Giàng Hải Dương

CH2013.19 Lê Đắc Phúc

Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề chế biến thực phẩm Bích Trì, xã 

Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và đề xuất một số biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thanh Liêm Hà Nam

CH2013.20 Nguyễn Thanh Sơn
Đánh gia hiện trạng môi trường làng nghề giấy và đề xuất một số biện pháp kỹ 

thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Phong Khê Bắc Ninh

CH2013.21 Đỗ Thùy Dương
Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề, cơ khi xã Thanh Thủy, huyện 

Thanh Oai, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Thanh Oai Hà Nội

CH2013.22 Tạ Quang Công Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt hồ Thác Bà Yên Bái

CH2013.23 Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đánh giá hiện trạng môi trường nước và không khí tại làng 

nghề tái chế sắt thép Châu Khê và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường

Từ Sơn Bắc Ninh

CH2013.24 Nguyễn Bích PhượngĐánh giá hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh



CH2013.25 Lê Việt Hưng Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới địa chính Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

CH2013.26 Hoàng Văn Chiến
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý khu công nghiệp 

Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Việt Yên Bắc Giang

CH2013.27 Đinh Ngọc Kiên
Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt khu vực thị trấn Me
Gia Viên Ninh Bình

CH2013.28 Lê Thị Thanh Lợi
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý tại 

làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh
Việt Yên Bắc Giang

CH2013.29 Nguyễn Văn Tình Đánh giá hiện trạng nhiễm mặn trong nước tưới Kim Sơn Ninh Bình

CH2013.30 Nguyễn Thanh Hải Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Dioxin trong cá tại khu vực sân bay Đà Nẵng Đà Nẵng

CH2013.31 Vũ Lê Dũng Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt Thanh Liêm Hà Nam

CH2013.32 Nguyễn Văn Hưng
Đánh giá hiện trạng tồn dư một số chỉ tiêu kim loại nặng và hóa chất bảo vệ 

thực vật trong đất 
Thuận Thành Bắc Ninh

CH2013.33 Vũ Thị Linh
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường khu công 

nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên

CH2013.34 Vy Thị Thanh Huyền
Đánh giá hiệu quả phương pháp xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp rác thải 

sinh hoạt tại TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Việt Trì Phú Thọ

CH2013.35 Đào Thị Nhung
Đánh giá hiệu quả quản lý môi trường cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê, 

tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh

CH2013.36 Phạm Thị Hương Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp EA Súp Đắk Lắk

CH2013.37 Dương Đức Thắng Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Krong Năng Đắk Lắk



CH2013.38 Nguyễn Bá Hà Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Đắk Song Đắk Nông

CH2013.40 Nguyễn Thị Bích Hà
Đánh giá mối liên hệ giữa nguồn dự trữ các bon trong thảm rừng cây gỗ với 

sinh kế người dân bản Diềm và bản Mọi
Con Cuông Nghệ An

CH2013.41 Nguyễn Văn Quang
Đánh giá thực trạng chăn nuôi và hiệu quả của phương pháp xử lý phế thải 

chăn nuôi bằng hầm Biogas 
Tam Dương Vĩnh Phúc

CH2013.42 Nguyễn Thị PhươngNga
Đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất tại một số dự án 
Từ Sơn Bắc Ninh

CH2013.43 Đặng Tuấn Linh
Đánh giá thực trạng quản lý rác thải rắn sinh hoạt tại các

đô thị 
Gia Lâm Hà Nội

CH2013.44 Đào Duy Anh Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý rác thảisinh hoạt Thái Thụy Thái Bình

CH2013.45 Hoàng Tiến Đức Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Nam Định

CH2013.46 Dương Hải Vân
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải 

sinh hoạt 
Lạng Sơn

CH2013.47 Hoàng Thị Nga Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước ngọt bề mặt Hạ Long Quảng Ninh

CH2013.48 Nguyễn Sỹ Tuân
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý rác thải cộng đồng khu 

vực ven đô của huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
Thanh Liêm Hà Nam

CH2013.49 Hoàng Thị Huyền Trang
Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu vực 

khai thác than của công ty cổ phần than Núi Béo- Vinacomin
Hạ Long Quảng Ninh

CH2013.50 Vũ Viết Mạnh
Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn  

Đông Hưng Thái Bình

CH2013.51 Phạm Văn Hải
Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng hiệu quả đất

nông nghiệp 
Tiền Hải Thái Bình



CH2013.52 Lê Minh Thu
Đánh giá thực trạng xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quả 

ở vùng ven biển 
Tiên Lãng Hải Phòng

CH2013.53 Hà Thị Thu Thủy
Đánh giá tình hình quản lý và tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong đất trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang

CH2013.54 Nguyễn Thị Tâm

Đánh giá và phân vùng chất lượng nước sông Châu Giang đoạn chảy qua tỉnh 

Hà Nam Hà Nam

CH2013.55 Nguyễn Kim Ánh Đánh giá việc thực hiện các quyền sử dụng đất ở Yên Viên và Kim Lan Gia Lâm Hà Nội

CH2013.56 Hoàng Anh Tuấn

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà 

nước thu hồi đất tại dự án xây dựng đường 5 kéo dài và dự án xây dựng cầu 

Nhật Tân

Hà Nội

CH2013.57 Lê Minh Đức
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu 
Nghi Sơn Thanh Hóa

CH2013.58 Cao Minh Thu

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

nâng cao an toàn cầu đường sắt và xây dựng trung tâm huấn luyện nghiệp vụ 

công an 

Ninh Bình

CH2013.59 Vũ Tiến Mạnh
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà 

nước thu hồi đất tại một số dự án
Quỳnh Phụ Thái Bình

CH2013.60 Ngô Thị Thanh
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất ở một số dự án 
Kim Bảng Hà Nam

CH2013.61 Nguyễn Anh Thắng
Điều tra đánh giá các biện pháp quản lý rác thải rắn và nước thải bệnh viện đa 

khoa 
Bình Giang Hải Dương

CH2013.62 Nguyễn Thị Giang
Điều tra, đánh giá các biện pháp quản lý rác thải rắn và nước thải bệnh viện đa 

khoa 
Sóc Sơn Hà Nội

CH2013.63 Lê Thị Thắm

Dự báo tác động môi trường của giai đoạn thi công dự án chuyển rừng nghèo 

kiệt, đất trồng sang trồng keo lai tại tiểu khu 309, 313, 315, 316 Nông Lâm 

trường Nghĩa Trung 

Bù Đăng Bình Phước

CH2013.64 Bùi Văn Thịnh
Dự báo tác động môi trường dự án xây dựng khu dân cư, dịch vụ, tái định cư 

và công trình công cộng 
Trần Lãm, Bá kỳ Thái Bình



CH2013.65 Phạm Thị Hồng Huệ

Dự báo tác động môi trường từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang xây 

dựng khu công nghiệp Nguyên Khê II tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Đông Anh Hà Nội

CH2013.66 Vũ Văn Văn Hiện trạng môi trường làng nghề đúc đồng, nhôm Đại Bái Gia Bình Bắc Ninh

CH2013.67 Kiều Anh Tuấn
Khảo sát độ chính xác đo GPS động RKT trong công tác thành lập bản đồ địa 

chính tỷ lệ 1/1000 xã Đại Đồng
Thạch Thất Hà Nội

CH2013.68 Hoàng Lan Anh
Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt động thi công của dự án xây dựng 

đường vành đai 3 - giai đoạn II tại Hà Nội
Hà Nội

CH2013.69 Hoàng Quang Quân
Nghiên cứu ảnh hưởng sử dụng phân hữu cơ đến phát thải khí meetan (CH4) 

trên đất chuyên lúa xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Hiệp Hòa Bắc Giang

CH2013.70 Nguyễn Văn Hoàng Nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải công ty TNHH Inax Việt Nam

CH2013.71 Trần Thị Hương Giang
Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước sông Nhuệ đoạn chảy qua địa phận tỉnh 

Hà Nam giai đoạn 2006- 2012
Hà Nam

CH2013.72 Đinh Thị Thu Trang
Nghiên cứu giải pháp bảo vệ nguồn tại nguyên rừng trong quá trình thi công 

xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gói thầu A5

CH2013.73 Nguyễn Thị NguyệtQuế
Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông 

thôn huyện Cẩm Giàng , tỉnh Hải Dương
Cẩm Giàng Hải Dương

CH2013.74 Hoàng Thị Thúy Hằng
Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông 

thôn 
Kim Thành Hải Dương

CH2013.75 Bùi Thị Thủy
Nghiên cứu giải pháp thiết kế khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Vũ Tây, 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Kiến Xương Thái Bình

CH2013.76 Nguyễn Thị Bích
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước mặt thành phốĐà Lạt và đề xuất các 

giải pháp bảo vệ môi trường

CH2013.77 Nguyễn Thu Hằng

Nghiên cứu hiện trạng phát sinh chất thải và đề xuất các biện pháp quản lý 

chất thải làng nghề chế biến lương thực - thực phẩm Dương Liễu - Hoài Đức - 

Hà Nội

Hoài Đức Hà Nội



CH2013.78 Nguyễn Thị Việt Hà
Nghiên cứu mô hình quản lý chất rắn sinh hoạt có sự 

tham gia của cộng đồng tại xã Kim Anh
Kim Thành Hải Dương

CH2013.79 Bùi Hữu Hòa Nghiên cứu mô hình quản lý rác thải dựa vào cộng đồng  Thanh Trì Hà Nội

CH2013.80 Dương Thị Dung

Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước sông thương trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang nhằm phục vụ quản lý tài nguyên nước

 


CH2013.81 Lê Thị Kim Oanh

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học

từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của 

sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

CH2013.82 Nguyễn Mai Phương
Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý cành lá chè làm phân 

bón hữu cơ

CH2013.83 Từ Thị Yến
Nghiên cứu sự lan truyền Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) trong đất 

tại xóm 4, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Nam Đàn Nghệ An

CH2013.84 Vũ Đăng Tiếp
Nghiên cứu thực trạng môi trường của một số dự án chuyển đối tự nhiên sang 

đất trồng cao su  
Đắk Lắk

CH2013.85 Vũ Văn Cứ
Ứng dụng GIS trong quản lý chất lượng môi trường không khí ở các nút giao 

thông chính thành phố Hà Nội
Hà Nội

CH2013.86 Phạm Thị Mai Phương

Nghiên cứu vật liệu xúc tác BENTONIT biến tính để xử lý hơi khí thải chứa 

BUTYLAXETAT và ETYLAXET ở quy mô PILOT

CH2013.87 Phạm Trường Giang
Thực trang công tác quản lý môi trường tại khu công nghiệp Nguyễn Đức 

Cảnh
Thái Bình

CH2013.88 Hoàng Thị Bích Diệp
Thực trang và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng kí 

quyền sử dụng đất
Gia Lâm Hà Nội

CH2013.89 Doãn Trung Phúc
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền, đổi 

thửa 
Phù Cừ Hưng Yên

CH2013.90 Đinh Quang Tuân
Ứng dụng chỉ số chất lượng nước nhằm đánh giá hiện trạng môi trường nước 

sông Đáy tại tỉnh Hà Nam
Hà Nam



DANH MỤC LUẬN VĂN CAO HỌC NĂM 2014 

MÃ TÀI 

LIỆU 
HỌ LÓT TÊN TÊN ĐỀ TÀI 

CH2014.1 Đào Thị Thùy  Trang 
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất chè tỉnh Phú Thọ và đề 

xuất giải pháp thích ứng nâng cao năng suất chè 

CH2014.2 Lại Thị Thanh Loan 
Giải pháp bảo vệ môi trường khu mỏ khai thác và chế biến đá xã Hà Tân, huyện 

Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa 

CH2014.3 Ngô Ngọc Ánh 
Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn tại làng nghề Dương Liễu - 

Hoài Đức - Hà Nội theo hướng phục hồi Photpho 

CH2014.4 Nguyễn Thị Vân Nga 
Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

CH2014.5 Nguyễn Văn Bình 
Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải mạnh Xenluloza từ phụ 

phế phẩm nông nghiệp 

CH2014.6 Sengmany Rattananongsy 
Đánh giá hiện trạng các hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Huyện Luôngphabang, 

tỉnh Luoongphabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

CH2014.7 Trần Minh  Châu Đánh giá hiện trạng mặn của đất nông nghiệp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

CH2014.8 Trần Văn  Hiếu 
Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực nuôi cá lồng bè tại Vịnh Bến Bèo, Đảo 

Cát Bà, Hải Phòng 

CH2014.9 Vũ Thị  Thơm 
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và không khí khu công nghiệp Như 

Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 



CH2014.10 Nguyễn Thu  Trang 
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường làng nghề chạm gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

CH2014.11 Nguyễn Thị  Thinh 
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý môi trường cho cảng 

Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh 

CH2014.12 Trần Đức Huy  Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý phế thải vỏ quả cà phê làm phân hữu cơ 

CH2014.13 Vũ Thị Ngọc Tú Anh 
Đánh giá hiện trạng môi trường Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà 

Nam 

CH2014.14 Nguyễn Thị Vân Anh 
Đánh giá hiện trạng môi trường công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 

Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

CH2014.15 Hoàng Ngọc  Hùng 
Đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại công ty Honda Việt Nam, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

CH2014.16 Giáp Văn  Thắng 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa 

bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.17 Nguyễn Thanh Huyền 
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh 

Bắc Giang 

CH2014.18 Hoàng Thị Kim Anh 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Thương đoạn chảy qua thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.19 Bùi Thị Yến 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường tại khu công 

nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trìn, tỉnh Phú Thọ 

CH2014.20 Trương Thị Hồng  Nhung Đề xuất công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp để phục vụ cho cụm dân cư nhỏ 

CH2014.21 Nguyễn Thị Hòa 
Đánh giá biến động dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường tại khu vực 

sản xuất rau xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội 

CH2014.22 Nguyễn Thị Phương Dung 
Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

làng nghề bún, đậu viên tiêu, xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 



CH2014.23 Trần Trung  Kiên 
Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt cộng đồng tại thị trấn Vũ Thư, 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

CH2014.24 Nguyễn Thị Duyên 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng 

nghề chế biến nông sản Sen chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

CH2014.25 Hoàng Thị Kim  Thùy 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ngành than 

tại Quảng Ninh 

CH2014.26 Nguyễn Thanh  Cảnh 
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đất phèn trồng lúa ở đồng bằng sông 

Cửu Long 

CH2014.27 Đào Việt Anh 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại làng nghề Vân 

Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.28 Bùi Minh Tiến 
Ứng dụng công nghệ Dewats trong xử lý nước thải chăn nuôi sau Biogas tại xã 

Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

CH2014.29 Vũ Thị  Hà 
Ứng dụng quy trình B2004-32-66 xử lý tàn dư thực vật trên đồng ruộng tại xã 

Nam Lợi, huyện Nam Trực, tinh Nam Định 

CH2014.30 Phạm Thị Thanh Thủy 
Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nước thải của nhà máy May Kim Bình, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

CH2014.31 Nguyễn Văn Vương 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại tại khu 

công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng 

CH2014.32 Bùi Thị Thanh Thủy 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp 

Nomura, thành phố Hải Phòng 

CH2014.33 Ngô Quang  Trường 
Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp tại các khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang 

CH2014.34 Trương Công  Đại 
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho một số 

trại chăn nuôi lợn và gà trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

CH2014.35 Mai Thành Đạt 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng 

nghề tái chế kim loại thôn Yên Bình, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định 



CH2014.36 Trần Xuân Thắng 
Nghiên cứu ứng dụng quy trình B2004-32-66 sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ 

phế phẩm nông nghiệp tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

CH2014.37 Nguyễn Thị Thùy Liên 
Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

CH2014.38 Nguyễn Văn  Quang 
Xây dựng mô hình xử lý và tái sử dụng nước thải tại khu du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang 

CH2014.39 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường tại làng nghề đúc nhâm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.40 Nguyễn Yến Ly 
Đánh giá chất lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

CH2014.41 Bùi Phương Mỹ Dung 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với một 

số mỏ khai thác quặng sa khoáng Titan thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

CH2014.42 Lê Thị Điệp 
Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn bệnh viện Y học cổ truyền và bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hưng Yên tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

CH2014.43 Nguyễn Tiến Bình 
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi 

trường làng nghề tái chế giấy Phú Lâm, Bắc Ninh 

CH2014.44 Nguyễn Quỳnh Thơm 
Đánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt rác thải không 

khí NFI tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.45 Trần Sơn Tùng 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp tại 

khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

CH2014.46 Nguyễn Thị Ngần 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề đúc 

đồng thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 



CH2014.47 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng cải thiện chất lượng nước của suối Ngọc 

Tuyền đoạn chảy qua động Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

CH2014.48 Bùi Phùng Khánh Hòa 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

CH2014.49 Vũ Quyết Tiến 
Xây dựng mô hình quản lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.50 Đặng Thị Mai 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt khu vực nuôi tôm sú tại xã Đông Minh, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

CH2014.51 Nguyễn Thị Hải 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường các lò sản xuất gạch 

thủ công trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.52 Trần Thị Thu Hường 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ phục vụ nuôi ngao 

ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

CH2014.53 Trần Văn  An 
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đuống đoạn chảy qua huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.54 Ngô Đăng Giang 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi 

trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

CH2014.55 Lương Thị Thu 
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí đường phố tại quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu 

CH2014.56 Nguyễn Thị Thủy 
Đánh giá tác động của việc thu hồi đất để xây dựng khu đô thị CEO đến môi 

trường xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 

CH2014.57 Lê Thị Phượng 
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu Nano Composite:Silica/AG để xử lý 

nước phục vụ sinh hoạt 

CH2014.58 Nguyễn Thị  Ngọc 
Đánh giá chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.59 Trần Thị Kim Diên 
Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái nông nghiệp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 



CH2014.60 Nguyễn Thị Nga 
Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất rau trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.61 Phạm Thị Hiền 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến công tác quản lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn thị trấn SaPa, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai 

CH2014.62 Vũ Thị  Hoa 
Đánh giá công tác quản lý chất thải tại bệnh viện quân y 103 quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

CH2014.63 Hà Anh Văn 
Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất rau an toàn đến môi trường đất, nước tại thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

CH2014.64 Nguyễn Thị Thủy Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ bón phân cho cây ngô tới môi trường đất 

CH2014.65 Phan Thị Thanh Hằng 
Đánh giá hiện trạng tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật POPs tại huyện Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An 

CH2014.66 Phạm Ngọc  Nam 
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại công ty môi trường đô thị 

và công nghiệp Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên 

CH2014.67 Nguyễn Thanh Vân 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường làng nghề mỳ kế 

phường Dĩnh Kế - thành phố Bắc Giang 

CH2014.68 Nguyễn Thị  Thu 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại khu công 

nghiệp Song Khê - Nội Hoàng - Bắc Giang 

CH2014.69 Nguyễn Thị  Sâm 
Đánh giá thực trạng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể - tỉnh 

Bắc Kạn 

CH2014.70 Triệu Phương  Thảo 
Nghiên cứu, đề xuất chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông Cả 

CH2014.71 Phan Đình  Diện 
Đánh giá ảnh hưởng của của hoạt động làng nghề mây tre đan Xuân Lan huyện 

Gia Bình tỉnh Bắc Ninh đến chất lượng nước 

CH2014.72 Nguyễn Thi Phương Thanh 
Đánh giá công tác quản lý môi trường trong mô hình xây dựng nông thôn mới tại 

một số xã thuộc tỉnh Bắc Ninh 



CH2014.73 Nguyễn Hải Minh 
Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng tại huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và 

đề xuất giải pháp quản lý 

CH2014.74 Vũ Văn Phương 
Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 200  - 2013 

CH2014.75 Lương Văn  Đức 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường làng nghề 

mây tre đan xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.76 Nguyễn Thu Oanh 
Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng đề xuất giải pháp quản lý tại huyện Yên 

Dũng tỉnh Bắc Giang 

CH2014.77 Đoàn Huyền Hà Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Bắc Giang 

CH2014.78 Phạm Thị  Thảo 
Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa phận tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 200  - 2013 

CH2014.79 Trần Mạnh  Toàn 
Đánh giá ảnh hưởng tới môi trường của một số dự án khai thác và chế biến quặng 

sắt trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

CH2014.80 Ong Thị Ngọc  Lan 
Nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng trên địa 

bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.81 Vũ Vân  Anh 
 nh hưởng của phân bón đến sự phát thải metan từ đất trồng lúa nước ở xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

CH2014.82 Nguyễn Thị  Nụ 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

CH2014.83 Nguyễn Ngọc  Linh 

Đánh giá dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất tại kho thuốc bảo vệ thực 

vật Ghềnh Giềng xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và 

đề xuất một số giải pháp xử lý ô nhiễm 

CH2014.84 Đào Chí  Thiện 
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp thị trấn 

Phùng, Đan Phượng, thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp 



CH2014.85 Nguyễn Văn  Thạch 

Dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh 

hoạt hợp vệ sinh thị trấn Nậm Nhún, huyện Nậm Nhún, tỉnh Lai Châu trong giai 

đoạn vận hành 

CH2014.86 Thái Đồng Sơn Kỳ 
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 
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CH2015.10 Nguyễn Văn  Mạnh
Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái đất ngập nước và đề xuất giải pháp bảo vệ 

các vùng sinh thái dễ bị tổn thương tại tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang

CH2015.76 Cao Vũ Anh

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí tại khu vực đặt trạm 

quan trắc không khí tự động cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội, giai đoạn 2010 - 2014

Long Biên Hà Nội

CH2015.80 Bùi Hoàng Anh
Đánh giá hiệu quả môi trường và kinh tế xã hội của phương thức chăn 

nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học tại Hà Nam
Hà Nam

CH2015-91 Trần Nhật Anh
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ MT mặt nước sông 

phan- Tỉnh vĩnh phúc
vĩnh phúc Vĩnh phúc 

CH2015.24 Hoàng Thị Ánh
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống canh tác lúa 

nước tại huyện Giao Thủy,tỉnh Nam Định
Giao Thủy Nam Đ ịnh

CH2014.45 Bế Chí Bằng
Đánh giá công tác quản lý môi trường các mỏ khai thác đá trên địa bàn 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Chi Lăng Lạng Sơn

CH2015.62 Luyện Thị Ngọc Châm
Khảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm phục vụ mục đích 

sinh hoạt khu vực thành phố Hưng Yên
Hưng Yên Hưng Yên

CH2015.31 Chu Thị Kim Chi
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại một số trang 

trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Tân Yên,Tỉnh Bắc Giang
Tân Yên Bắc Giang

CH2015.54 Hoàng Đức Chung
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa trên địa bàn 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Yên Dũng Bắc Giang

CH2015.55 Nguyễn Văn Cường
Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2014
Thuận Thành Bắc Ninh

CH2015.75 Hoàng Mạnh Cường
Đánh giá diễn biến chất lượng không khí tại một số điểm nút giao thông 

chính tại quận Thanh Xuân và đề xuất các giải pháp bảo vệ
Thanh Xuân Hà Nội

CH2015.65 Hoàng Thị Đích
Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải làng nghề sản xuất bóng bì Bình 

Dương Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Văn Lâm Hưng Yên
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CH2015.50 Mai Hoàng Diệu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 

Định

Hải Hậu Nam Định

CH2015.28 Phạm Trung Đức
Nghiên cứu hiện trạng môi trường các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn 

huyện Gia Lâm ,Hà Nội
Gia Lâm Hà Nội

CH2015.52 Nguyễn Văn Đức
Đánh giá nguy cơ xói mòn đất do tác động của biến đổi khi hậu khu vực 

các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên - Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang

CH2015.26 Nguyễn Thị Dung
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm -ORYZANOL từ cám gạo để 

chế biến thực phẩm chức năng

CH2015.37 Nguyễn Thị Kim Dung
Xây dựng mô hình quản lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn thị trấn 

Vôi,huyện Lạng Giang ,Tỉnh Bắc Giang
Lạng Giang Bắc Giang

CH2015.40 Hà Tiến Dũng
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến môi trường xã Lục 

Sơn, Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Lục Nam Bắc Giang

CH2015.43 Lê Tiến Dũng
Đánh giá chất lượng ngầm phục vụ cho sinh hoạt và cảnh báo mức độ ô 

nhiễm trên địa bàn huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Văn Lâm Hưng Yên

CH2015.66 Phạm Văn Dương
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng không khí, tiếng ồn do xây dựng và vận 

hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, thành phố Hà Nội
Hà Nội

CH2015.59 Đặng Trường Giang
Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng nước ngầm huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh
Tiên Du Bắc Ninh

CH2015.20 Nguyễn Thị Hà
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường làng nghề tái 

chế nhựa Phan Bôi,xã Dị Sử,huyện Mỹ Hào,tĩnh Hưng Yên
Mỹ Hào Hưng Yên

CH2015.68 Lê Văn Hải
Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng 

đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Lập Thạch Vĩnh Phúc

CH2015.13 Hoàng Thị Thu Hằng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường tại nhà 

máy sản xuất đồ trang sức mỹ ký-công ty TNHH SHINHAN VINA-KhU 

CÔNG NGHIỆP Sài Đồng-Long Biên -Hà Nội

Long Biên Hà Nội

CH2015.18 Phạm Thị Thanh Hằng
Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh bón cho cây lúa xuân trên đất 

phù sa sông Hồng tại huyện Tiêu Du ,Tỉnh Bắc Ninh
Tiên Du Bắc Ninh



CH2015.79 Lý Thị Hằng
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước ngầm 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh Bắc Ninh

CH2015.33 Đỗ Minh Hạnh
Phân lập ,tuyển chọn vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học  xử lý phụ 

phẩm sau thu hoạch quả vải

CH2015.3 Đỗ Đình Hảo

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt vàng mã đến môi trường và 

đề xuất giải pháp quản lí tạ xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Thuận Thành Bắc Ninh

CH2015.42 Ngô Xuân Hậu
Đánh giá chất lượng nước mặt thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh giai 

đoạn 2010 -2015
Bắc Ninh Bắc Ninh

CH2015.2 Nguyễn Đức Hiến
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động làng nghề Đa Hội, phường Châu Khê, 

Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh đến chất lượng nước
Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh

CH2015.23 Đỗ Thanh Hiền
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề tái chế kim loaijxax 

Đại Bái,huyện Gia Bình ,tỉnh Bắc Ninh
Gia Bình Băc Ninh

CH2015.19 Nguyễn Đức Hiếu
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa và bước đầu đề 

xuất các giải pháp thích ứng cho Đồng Bằng Sông Hồng

CH2015.22 Nguyễn Đức Hiếu
Hiện trạng và giải pháp cải thiện môi trường làng nghề làm bún Khắc 

Niệm ,Bắc Ninh
Khắc Niệm Bắc Ninh

CH2015.17 Nguyễn Thị Thanh Hoài
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại thị trấn 

Thanh Sơn,huyện Sơn Động,tỉnh Bắc Giang
Sơn Động Bắc Giang

CH2015.74 Trần Thị Hoan
Đánh giá chất lượng rau và môi trường đất trong sản xuất rau tập trung tại 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Hoài Đức Hà Nội

CH2015.58 Ngô Thị Thu Hồng
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng phế thải đồng ruộng 

nhằm bảo vệ môi trường tại huyện Tân Yên. Tỉnh Bắc Giang
Tân Yên Bắc Giang

CH2015.69 Nguyễn Thị Hồng
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt trên cơ sở cộng 

đồng tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Nghĩa Lộ Yên Bái

CH2015.29 Lê Ngọc Hưng

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng người giao đối với hoạt động tiếp 

cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích từ cây thuốc tắm tại huyện SaPa,tỉnh Lào 

Cai

SaPa Lào Cai



CH2015.25 Lê Thu Hương
Nghiên cứu ảnh hưởng việc xây dựng tuyến đường từ thành phố Uông Bí 

đến huyện Đông Triều tới môi trường tự nhiên

CH2015.56 Nguyễn Thị Thanh Hương
Đánh giá thực trạng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các 

vùng bãi ven sông Hồng huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Yên Lạc  Vĩnh Phúc

CH2015.77 Nguyễn Thị Lan Hương Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt huyện Thanh Oai Thanh Oai Hà Nội

CH2015.70 Hoàng Thị Thu Hường
Nghiên cứu sự phát thải CH4 và CO2 của các chất thải nông nghiệp trong 

điều kiện ủ có không khí

CH2015.82 Trần Văn Huy
Đáng giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại một số doanh nghiệp 

thuộc khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Duy Tiên Hà Nam

CH2015.4 Trần Thị Huyền
Đánh giá ảnh hưởng sự phát triển các khu công nghiệp tới môi trường trên 

địa bàn thành phố Thái Bình
Thái Bình Thái Bình

CH2015.27 Trần Thị Thanh Huyền

Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải cho cơ sở chế biến cao su thuộc 

công ty TNHH Thương Mại Nhật Minh,xã Lộc Thịnh,huyện Ngọc 

Lặc,tỉnh Thanh Hóa

Ngọc Lặc Thanh Hóa

CH2015.5 Lương Khắc Khoa
Đánh giá công tác quản lí chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng
Tp Hải Phòng Hải Phòng

CH2015.48 Đinh Thị Huệ Linh Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh

CH2015.38 Kiều Thị Thanh Loan
Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn tại làng nghề chế biến tinh bột sắn 

xã Liên Hiệp,huyện Phúc Thọ,Thành Phố Hà Nội
Phúc Thọ Hà Nội

CH2015.90 Nguyễn Thị Lợi
Thực trạng hoạt động bảo tồn đa dang sinh học tại vườn quốc gia Pù Mát, 

huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
Con Cuông Nghệ An

CH2015.49 Nguyễn Đức Minh
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô 

nhiễm tại các cụm công nghiệp của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang

CH2015.87 Vũ Hoài Nam
Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước  và xả 

nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Cửa Lò Nghệ An



CH2015.85 Trương Vĩnh Nguyên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường 

nước và không khí tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên, Nam Thanh, 

Nam Trực, Nam Định

Nam Trực Nam Định

CH2015.83 Đinh Thị Nguyệt
Đánh giá thực trạng môi trường nước, không khí thành phố Ninh Bình và 

đề xuất giải pháp quản lý 
Ninh Bình Ninh Bình

CH2015.7 Hoàng Thị Như
Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề đậu Trà Lâm, xã Trí Quả, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Thuận Thành Bắc Ninh

CH2015.81 Đào Thị Hồng Nhung

Đánh giá hiệu quả và tiềm năng phát triển mô hình xử lý chất thải chăn 

nuôi bằng hầm ủ biogas quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Tam Dương Vĩnh Phúc

CH2015.67 Nguyễn Thị Oanh
Xây dựng hệ thống canh tác thích ứng với môi trường tại xã Trực Thái, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Trực Ninh Nam Định

CH2015.11 Nguyễn Thị Phương
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại bãi rác Nam Sơn,huyện Sóc 

Sơn,thành phố Hà Nội
Sóc Sơn Hà Nội

CH2015.47 Đậu Thị Phượng

Đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước cấp sinh hoạt và đề xuất giải 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước cấp sinh hoạt tại 5 nhà máy nước 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An

CH2015.71 Lê Phú Quý
Xây dựng quy trình hóa - lý xử lý nước thải rỉ rác từ bãi rác thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Bỉm Sơn Thanh Hóa

CH2015.39 Hà Thanh Quyết
Thực trạng quản lý và sử dụng hóa chất nông nghiệp trong sản xuất rau tập 

trung tại thành phố Bắc Ninh,tỉnh Bắc Ninh
Băc Ninh

CH2015.16 Đào Thị Thu Quỳnh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tại nhà máy chế biến nhựa thông thường Phương Đông,thành phố 

Uông Bí ,tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí Quảng Ninh

CH2015.35 Phạm Ngọc Sáng

Tìm hiểu nhận thức của con người tham gia sản xuất về ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất than trên địa bàn thành phố Cẩm 

Phả,Tỉnh Quảng Ninh

Cẩm Phả Quảng Ninh

CH2015.64 Đỗ Thanh Sơn
Nghiên cứu giải pháp quản lý môi trường làng nghề giấy Phong Khê, 

thành phố Bắc Ninh, có sự tham gia của cộng đồng`
Bắc Ninh Bắc Ninh

CH2015.86 Nguyễn Thế Sơn
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại 

một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh Hà Nam
Hà Nam



CH2015.72 Phạm Hữu Tấn Đánh giá chất lượng nước mặt huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Lương Tài Bắc Ninh

CH2015.32 Nguyễn Hồng Thái
Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nông 

nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ ở Hà Nam
Hà Nam

CH2015.9 Nguyễn Thị Thắm
Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
Phủ Lý Hà Nam

CH2015.30 Hà Văn Thắng
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý,xử lý rác thải sinh 

hoạt tại huyện Yên Định ,tỉnh Thanh Hóa
Yên Định Thanh Hóa

CH2015.84 Nguyễn Viết Thắng
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường các 

làng nghề mộc tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh

CH2015.1 Nguyễn Phương Thảo
Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống nông nghiệp của 

thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai Lào Cai

CH2015.41 Lại Thị Phương Thảo
Đánh giá diễn biến chất lượng nước hồ thành phố Nam Định giai đoạn 

2011 -2015
Nam Định Nam Định

CH2015.51 Nguyễn Thị Thảo
Đánh giá hiệu quả môi trường của mô hình chăn nuôi gia cầm sử dụng 

đệm lót sinh học tại xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Tân Yên Bắc Giang

CH2015.57 Nguyễn Thị Thảo
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường của khu công 

nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Quế Võ Bắc Ninh

CH2015.63 Lê Thị Thơ

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp vầ thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập 

trung khu công nghiệp Hải Thành phường Hải Thành, quận Dương Kinh, 

Thành phố Hải Phòng

Dương Kinh Hải Phòng

CH2015.12 Nguyễn Thị Thoa
Đánh giá hiện trạng quản lý ,sử dụng ,các công trình cấp nước tập trung tại 

huyện Bình Lục-tỉnh Hà Nam
Bình Lục Hà Nam

CH2015.78 Nguyễn Thị Thu
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
Tân Yên Bắc Giang

CH2015.73 Vũ Trung Thực
Đánh giá chất lượng nước mặt sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai và 

Yên Bái năm 2014
Lào Cai, Yên Bái

CH2015.8 Lê Nguyễn Ngọc Thủy
Đánh giá hiện trạng môi trường nước làng nghề chế biến nông sản xã Vũ 

Hội, huyeenh Vũ THư, tỉnh Thái Bình
Vũ Thư Thái Bình



CH2015.61 Phạm Thị Ngọc Thủy
Đáng giá tình hình thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới ở xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Thái Thụy Thái Bình

CH2015.6 Trần Văn Toản
Đánh giá diễn biến chất lượng không khí tại một số điểm nút giao thông 

trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hà Nội

CH2015.44 Mai Hải Trang Đánh giá chất lượng nước sông Ba đoạn chảy qua tỉnh Phú Yên năm 2014 Phú Yên

CH2015.60 Ngô Thu Trang
Đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn công nghiệp tại cụm công nghiệp 

Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh Bắc Ninh

CH2015.88 Trần Thị Thu Trang

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng nước sông Phan phục vụ tưới 

tiêu nông nghiệp đoạn chảy qua địa bàn xã Tề Lỗ, Đồng Văn, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Yên Lạc Vĩnh Phúc

CH2015.36 Chu Thị Trinh
Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Khoái 

Châu,huyện Khoái Châu,tỉnh Hưng Yên
Khoái Châu Hưng Yên

CH2015.34 Nguyễn Vũ Trung
Phân tích các yếu tố tác động môi trường của loại hình dự án thủy điện 

tích năng

CH2015.46 Nguyễn Anh Tuấn
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
Yên Dũng Bắc Giang

CH2015.15 Cao Thị Tươi

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng 

nghề tái chế nhựa Minh Khai,thị trấn Như Quỳnh,huyện Văn Lâm,Tỉnh 

Hưng Yên

Văn Lâm Hưng Yên

CH2015.53 Hoàng Thị Tuyết

Đánh giá nhận thức và sự thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Yên Dũng Bắc Giang

CH2015.21 Nguyễn Đức Vũ
Đánh giá thực trạng sử dụng phế thải đồng ruộng và đề xuất biện pháp bảo 

vệ môi trường tại huyện Văn Lãng,tỉnh Lạng Sơn
Văn Lãng Lạng Sơn

CH2015.14 Hoàng Hải Yến
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hướng tới sản xuất sạch hơn tại 

nhà máy giấy Đế và bột giấy Na Hang,Tuyên Quang
Na Hang Tuyên Quang

CH2015.89 Lê Thị Phi Yến
Thực trạng và gải pháp sử dụng phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch tại 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Lộc Hà Hà Tĩnh



CH2015.19 Nguyễn Đức Hiếu Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất  lúa và bước đầu đề 

xuất các giải pháp thích ứng cho đồng bằng sông Hồng

CH2015.24 Hoàng Thị Ánh 
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống canh tác lúa 

nước tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định



MÃ TÀI LIỆU HỌ LÓT TÊN ĐỀ TÀI HUYỆN TỈNH

CH 2016-01 Nguyễn Thị Bắc

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải 

của nhà máy thực phẩm Châu Á tại KCN Tiên Sơn – Bắc 

Ninh”.

từ sơn Bắc Ninh 

CH 2016-02 Trần Văn Bình

Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

ngầm Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh TP Bắc ninh Bắc Ninh 

CH 2016-03 Trần Chung

Điều tra thực trạng quản lý khí thải tại các doanh nghiệp 

thuộc khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh Quế võ Bắc Ninh 

CH 2016-04 Nguyễn Xuân Cường

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát 

chất lượng nước nuôi tôm tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Hoằng hóa Thanh Hóa

CH 2016-05 Chu Thị Dung

Đánh giá tình hình sử dụng nước dưới đất huyện Lương Tài 

và đề xuất biện pháp quản lý” Lương Tài Bắc Ninh 

CH 2016-06 Lê Hồng Duy

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Lai Vu, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Kim Thành Hải Dương 

CH 2016-07 Nguyễn Quốc Đạt

Đánh sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản 

xuất nông nghiệp tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Đông Anh Hà Nội 

CH 2016-08 Phùng Thị Mỹ Hạnh

Đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành Bắc Ninh 

CH 2016-09 Nguyễn Văn Hảo

Đánh giá hiện trạng tích lũy Asen trong nước ngầm, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Tiên Du Bắc Ninh 

CH 2016-10 Nguyễn Thu Hiền

Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Đại 

Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Yên phong Bắc Ninh 
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CH 2016-11  Trịnh Thị Hồng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát 

chất lượng nước nuôi tôm tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Thanh Hóa

CH 2016-12 Nguyễn Thị Thanh Huế

Đánh giá ảnh hưởng của phát triển du lịch tại khu du lịch 

sinh thái Tràng An đến đời sống người dân tại xã Ninh 

Xuân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Hoa Lư Ninh Bình 

CH 2016-13 Trần Mạnh Hùng

Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông 

nghiệp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nga Sơn Thanh Hóa 

CH 2016-14 Nguyễn Văn Hưng

“Đánh giá môi trường nước thải làng nghề sản xuất bún 

Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh TP Bắc Ninh Bắc Ninh

CH 2016-15 Bùi Xuân Khoa

Đánh giá hiện trạng môi trường nước và tính bền vững của 

khu vực nuôi ngao xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình

Tiền Hải Thái Bình 

CH 2016-16 Nguyễn Thị Liên

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ phế phụ phẩm nông nghiệp để 

xử lý chất hữu cơ trong nước thải làng nghề chế biến nông 

sản xã Dương Liễu – huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội

CH 2016-17 Đậu Thị Phương

Đánh giá nhận thức và khả năng thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong sản xuất nông nghiêp trên địa bàn xã Nghĩa Hội, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

CH 2016-18 Nguyễn Thanh Nhàn

“Nghiên cứu quy trình sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái 

tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh cho khuôn viên

CH 2016-19 Nguyễn Văn Quân

Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường nước và 

không khí  tại khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2015

Việt Yên Bắc Giang 

CH 2016-20 Nguyễn Thị Sáng

Nghiên cứu xử lý phế phụ phẩm sau sản xuất tinh bột sắn 

để tạo cồn sinh học và phân bón hữu cơ

CH 2016-21 Đặng An Thạch

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty CP 

Nicotex Thanh Thái



CH 2016-22 Nguyễn Thị Thảo

Đánh giá chất lượng nước dưới đất huyện Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh” 

CH 2016-23 Trần Thị Hồng Thơm

Đánh giá hiện trạng môi trường đất sản xuất nông nghiệp 

thuộc lưu vực sông Nhuệ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Duy tiên Hà Nam 

CH 2016-24 Hoàng Thị Trà

Đánh giá công tác quản lý môi trường xưởng khai thác và 

chế biến than đá tại Cẩm Phả theo tiêu chuẩn ISO 14001

CH 2016-25 Bùi Thị Trang

“Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của 

người dân các xã vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên đất 

ngập nước Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Tièn Hải Thái Bình 

CH 2016-26 Ngô Thị An Trang

Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu 

trên nền đệm lót sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi gà 

tập trung tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

CH 2016-27 Đinh Thị Thu Hiền

“Đánh giá hiện trạng môi trường nước và chất thải rắn làng 

nghề tái chế nhôm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh

CH 2016-28 NguyỄN Thị Dung 

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp tại khu 

công nghiệp Bắc Vinh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

CH 2016-29 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để 

xử lý bã nám và phân gà thành phân hữu cơ phục vụ sx 

nông nghiệp 

CH 2016-30 Bùi Phương Thảo
Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Lễ Môn tại phường Quảng Hưng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

CH 2016-31 Bùi Thị Ngọc Anh

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý 

môi trường tại các mỏ khai thác than lộ thiên thành phố 

Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

CH 2016-32 Đặng Quốc Cường 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn Quận Long Biên, thành phố Hà Nội



CH 2016-33 Đặng Trần Quân

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

CH 2016-34 Đào Thị Thắm

Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống cây trồng

và tiềm năng áp dụng nông nghiệp thông minh tại xã Kỳ

Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CH 2016-35 Đinh Thị Tuyết

giá hiệu quả kinh tế và môi trường của một số loại hình sản 

xuất nông nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

CH 2016-36 Đỗ Ngọc Thư
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại làng nghề sản

xuất đậu phụ thôn Xuân Lôi, tỉnh Hưng Yên

CH 2016-37 Đỗ Thị Huyền Trang

Đánh giá chất lượng và công tác quản lý nước mặt sông 

Cầu đoạn chảy qua thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 

2015

CH 2016-38 Đỗ Thủy Hoa

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý

nước thải khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang

CH 2016-39 Hoàng Thế Phi

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực khai thác, tuyển

quặng Bauxit và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại thị

trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

CH 2016-40 Lã Văn Tùng
Nghiên cứu mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn 

Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

CH 2016-41 Lê Đức Vượng
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng

phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc.

CH 2016-42 Lê Thế Trọng

Đánh giá tác động của sự phát triển khu công nghiệp Lễ

Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến chất

lượng môi trường nước mặt.

CH 2016-43 Lê Thị Thanh Mai

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn, nước

thải tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phú Thị –

Gia Lâm – Hà Nội

CH 2016-44 Lê Thị Thu Hà
Đánh giá hiện trạng nước mặt Sông Đà, đoạn chảy qua 

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình



CH 2016-45 Lê Thị Xuân Mai

Đánh giá thực trạng nguồn nước mặt phục vụ tưới tiêu 

trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

CH 2016-46 Lưu Hải Tùng
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất ngô 

trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

CH 2016-47 : Nguyễn Đức Tâm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát

chất lượng nước nuôi tôm tại huyện Quảng Xương, tỉnh

Thanh Hóa. 

CH 2016-48 Nguyễn Kim Tầu

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa công nghệ đốt chất thải 

rắn y tế nguy hại  tại Xí nghiệp xử lý rác thải y tế Tây Mỗ- 

Từ Liêm- Hà Nội

CH 2016-49 Nguyễn Phạm Hạnh Dung

Thử nghiệm mô hình trồng dưa lê mới thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại xã Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định

CH 2016-50 Nguyễn Thanh Tùng
Đánh giá chất lượng nước mặt và đề xuất giải pháp quản lý

tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

CH 2016-51 Nguyễn Thị Hà Phương
Đánh giá hiện trạng tồn lưu Dioxin tại khu vực sân bay

Biên Hòa

CH 2016-52 Nguyễn Thị Hồng Vân
Đánh  giá chất lượng nước mặt sông cầu đoạn chảy qua địa 

bàn huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

CH 2016-53 Nguyễn Thị Lan
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ

rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

CH 2016-54 Nguyễn Thị Nhung

Đánh giá hiệu quả môi trường của mô hình chăn nuôi lợn

sử dụng đệm lót sinh học tại xã Liên Sơn, huyện Tân Yên,

tỉnh Bắc Giang

CH 2016-55 Nguyễn Thị Thanh Xuân
Hiện trạng môi trường khu công nghiệp Khánh Phú, xã 

Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
chưa nộp 

CH 2016-56 Nguyễn Thị Thanh Xuân

Đánh giá hiệu quả công tác quản lý môi trường các mỏ khai 

thác đá trên khu vực núi Vức, huyện Đông Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa

CH 2016-57 Nguyễn Thị Trang

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đất và đề xuất 

giải pháp bảo vệ đất của một số loại hình sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh



CH 2016-58 Nguyễn Thị Vân Anh

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

đến sản xuất lúa tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

CH 2016-59 Nguyễn Thị Xuyến

Đánh giá ảnh hưởng của chất thải làng nghề đá Non Nước 

đến môi trường và sức khỏe cộng đồng tại phường Hòa 

Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

CH 2016-60 Nguyễn Trường Giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo vệ 

môi trường tại khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào 

Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

CH 2016-61 Nguyễn Văn Quang
Đánh giá thực trạng quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

CH 2016-62 Nguyễn Việt Trung
Đánh giá hiệu quả áp dụng chương trình Em Học Sống

Xanh tại các trường THCS, thành phố Hà Nội.

CH 2016-63 Phạm Quang Huy

Đánh giá hiện trạng tồn lưu Dioxin trong đất tại khu vực 

sân bay A So (Xã Đông Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế)

CH 2016-64 Phạm Thị Thanh Tâm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất

lượng nước sinh hoạt của người dân huyện Gia Lộc, tỉnh

Hải Dương.

chưa nộp 

CH 2016-65 Phan Đăng Linh
Đánh giá diễn biến chất lượng nước lưu vực sông Mã đoạn 

chảy qua tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2014

CH 2016-66 Sái Thị Tam
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tại công ty cổ phần thực

phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên.

CH 2016-67 Trần Minh Hoàng
Mô hình hóa mô phỏng hệ thống xử lý nước thải giàu dinh

dưỡng bằng tảo Chlorella vulgaris.

CH 2016-68 Trương Thế Hoàng
giá hiện trạng nước biển ven bờ khu vực Đồ Sơn, Hải

Phòng

CH 2016-69 Võ Quang Minh
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa 

trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố hà nội"

CH 2016-70 Vũ Ngọc Phú
Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực Vịnh Hạ

Long, tỉnh Quảng Ninh

CH 2016-71 Đỗ Trọng Thăng
Đánh giá chất lượng đất tại khu vực sản xuất nông nghiệp

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình



CH 2016-72 Hoàng Thị Thu Mai

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn phát sinh trong

quá trình khai thác than lộ thiên khu vực thành phố Cẩm

Phả, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp khắc

phục.

CH 2016-73 Nguyễn Khánh Tân

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất nông nghiệp

tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”

CH 2016-74 Nguyễn Quang Duy
Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã

Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên”

CH 2016-75 Phạm Quang Minh

Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc

bảo vệ thực vật tới môi trường đất tại xã Cao Xá, huyện

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ



DANH MỤC LUẬN VĂN CAO HỌC NĂM 2018 

MÃ TÀI 

LIỆU 
HỌ LÓT TÊN ĐỀ TÀI 

CH2018.01 
BÙI CÔNG CẢNH Đánh giá thực trạng chất thải rắn và chất lƣợng môi trƣờng không khí tại làng nghề tái chế 

kim loại Bình Yên, xã Nam Thanh - Nam Trực - Nam Định 

CH2018.02 BÙI THỊ HẢI LINH Đánh giá tình trạng hạn hán khí hậu và ảnh hƣởng đến hệ thống cây trồng tại xã Bình Sơn - 

Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên 

CH2018.03 
BÙI THỊ HÒA Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng về sinh kế do biến đổi khí hậu tại xã Cồn Thoi, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng 

CH2018.04 
ĐÀM THỊ HƢƠNG 

GIANG 

Đánh giá tác động của nƣớc thải tới chất lƣợng môi trƣờng nƣớc tại khu công nghiệp Song 

Khê, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp quản lý 

CH2018.05 ĐÀM VŨ HÙNG 
Ứng dụng mô hình động thái đánh giá hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt ở Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

CH2018.06 ĐÀO NHƢ QUỲNH Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trƣờng tại Thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

CH2018.07 ĐỖ XUÂN THỦY 
Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

giai đoạn 2010 – 2017. 

CH2018.08 
DƢƠNG KHÔI KHOA Nghiên cứu biện pháp tạo thảm thực vật bằng vật liệu sinh học nhằm bảo vệ đất dốc 

CH2018.09 
DƢƠNG THỊ THANH 

LOAN  

Nghiên cứu xử lý nƣớc thải của dây chuyền sản xuất Diazo dinitrophenol bằng giải pháp 

quang Fenton 



CH2018.10 DƢƠNG THỊ VINH Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

CH2018.11 HÀ THỊ TIÊN TIÊN Đánh gıá thực trạng và đề xuất  ıện pháp xử lý chất thảı ch n nuôı lợn tạı xã Đông Tảo, 

hu ện Khoáı Ch u, tı nh Hƣng Yên 

CH2018.12 

HOÀNG THỊ BÍCH 

HỒNG 
Thực trạng và giải pháp môi trƣờng tại nhà máy nhiệt điện Đông Triều TKV, Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

CH2018.13 LÊ THỊ HUYỀN Đánh giá hiệu quả của chƣơng trình chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng gián tiếp tại huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn 

CH2018.14 
LIỄU THỊ PHƢƠNG 

 

Nghiên cứu giải pháp quản lý nƣớc thải đô thị trên địa bàn Thành phố Bắc Giang 

 

CH2018.15 LUYỆN THỊ HÀ Thực trạng và ảnh hƣởng của một số yếu tố môi trƣờng lao động tới sức khỏe của công 

nhân may công ty TNHH SMART SHIRTS Bắc Giang n m 2016 

CH2018.16 
MA THỊ PHƢƠNG Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trƣờng tại cụm công nghiệp Già Khê – xã Tiên 

Hƣng – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang 

CH2018.17 NGÔ PHƢƠNG LAN Mô phỏng dòng vận chuyển chất thải ch n nuôi lợn tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

CH2018.18 NGÔ XUÂN HÙNG Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu 

CH2018.19 
NGUYỄN ANH TUẤN Đánh giá thực trạng chất lƣợng nƣớc mặt khu vực ba cửa sông V n Úc, Ba Lạt, cửa Đá  

thuộc bốn tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình 



CH2018.20 
NGUYỄN ĐỨC LONG Nghiên cứu hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện phủ cừ tỉnh hƣơng 

yên.  

CH2018.21 NGUYỄN HỮU HƢNG Nghiên cứu sản xuất giá thể hữu cơ từ rơm rạ phục vụ cho sản xuất rau an toàn 

CH2018.22 
NGUYỄN HỮU NAM 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại Khu công nghiệp 

Quang Châu, tỉnh Bắc Giang 

CH2018.23 NGUYỄN LAN HƢƠNG Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải ch n nuôi  ò sữa tại 2 xã Tản Lĩnh và Vân Hòa, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

CH2018.24 
NGUYỄN MINH HIẾU  Đánh giá mức độ phơi nhiễm và tác động sức khỏe do ô nhiễm bụi trên địa bàn quận 

Thanh Xuân – thành phố Hà Nội. 

CH2018.25 
NGUYỄN NGỌC DŨNG Đánh giá diễn biến môi trƣờng phƣờng Sài Đồng quận Long Biên trong giai đoạn 2005-

2015 

CH2018.26 
NGUYỄN QUANG VINH Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải ch n nuôi gia súc để sản 

xuất phân bón hữu cơ 

CH2018.27 
NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 
Đánh giá thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại Công ty Cổ phần môi trƣờng đô thị và 

công nghiệp 10 - Urenco10, Sóc Sơn , Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 

CH2018.28 
NGUYỄN THỊ DUNG Nghiên cứu khả n ng sử dụng vi khuẩn Vi rio fischeri để tạo KIT phát hiện nhanh độc tính 

cấp của nƣớc sinh hoạt 

CH2018.29 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

LIÊN 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 



CH2018.30 NGUYỄN THỊ LOAN 
Tác động của sinh kế ngƣời d n khu vực vùng đệm đến tài ngu ên rừng vƣờn Quốc Gia Ba 

Vì 

 

CH2018.31 

NGUYỄN THỊ MỸ 

DUYÊN 
Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật nội sinh để sản xuất chế phẩm dinh dƣỡng vi sinh đa chức 

n ng từ phế thải ch n nuôi dạng lỏng. 

CH2018.32 NGUYỄN THỊ QUỲNH Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến n ng suất lúa và các giải pháp thích ứng của 

ngƣời dân tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

CH2018.33 NGUYỄN THỊ THÙY 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, không khí 

tại Cụm công nghiệp Mả Ông, phƣờng Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

CH2018.34 NGUYỄN THU HIỀN Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải tại Công ty Cổ phần Xích 

Líp Đông Anh – Thị Trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội 

CH2018.35 
NGUYỄN TRẦN MẠNH Nghiên cứu các tác động chính của dự án khai thác đá vôi trắng và đề xuất giải pháp phục 

hồi môi trƣờng cho các mỏ đá tại xã T n  u n, hu ện T n K , tỉnh Nghệ An 

CH2018.36 NGUYỄN VĂN DŨNG Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2018.37 
NGUYỄN VĂN THỦY 

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

CH2018.38 
PHẠM THỊ THANH 

H NG 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn tại công t  CP  ia   NGK Hạ 

Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

CH2018.39 
PHẠM VĂN BIÊN Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn tại Công ty Cổ phần mía đƣờng 

Sơn Dƣơng xã Hào Phú, hu ện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang 

CH2018.40 
THÂN THỊ THẢO Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn y tế của các bệnh viện cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

CH2018.41 
TRẦN THỊ QUẾ Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng tại Khu công nghiệp Quế Võ II, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 



CH2018.42 
TRẦN VĂN MINH Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nƣớc thải tại khu công nghiệp Khai 

Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

CH2018.43 
TRẦN VĂN PHÚC Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái nông nghiệp tỉnh Nam Định 

 

CH2018.44 TRƢƠNG NHẬT ANH Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại cụm làng nghề khai thác và chế 

biến đá xã Yên L m, hu ện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

CH2018.45 
VŨ BÁCH CHIẾN Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định và đánh giá tác động môi 

trƣờng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2016 

CH2018.46 
VŨ MẠNH HÙNG Đánh giá thực trạng tích lũ  kim loại nặng trong sản xuất rau tại xã Thiện Phiến, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hƣng Yên 

CH2018.47 VŨ THỊ THU HÀ 

Kiểm toán chất thải tại trang trại lợn Hồng Thái xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định. 

 

CH2018.48 VŨ VĂN TƢỞNG Đánh giá tác động của nƣớc thải tới chất lƣợng môi trƣờng nƣớc tại khu công nghiệp Đình 

Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp quản lý 

CH2018.49 
XA MINH HẢI 

Đánh giá thực trạng môi trƣờng sản xuất rau tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

Ch2018.50 
NGUYỄN ĐỨC LONG Đánh giá xung đột môi trƣờng tại làng nghề chế biến nhựa Minh Khai, thị trấn Nhƣ 

Qu nh, huyện V n L m, tỉnh Hƣng Yên 

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 


