
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 

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 


