
TT mã Tên đề tài 

1 ĐH 2016.1
Sử dụng thực vật lớn làm chỉ thị sinh học chất lƣợng nƣớc hệ thống 

kênh mƣơng thuỷ lợi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

2 ĐH 2016.2
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải trong chăn nuôi quy mô hộ gia 

đình tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

3 ĐH 2016.3
Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Kim Tân, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

4 ĐH 2016.4
Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp 

tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

5 ĐH 2016.5
Đánh giá giải pháp quản lý chất thải giết mổ gia súc tại làng nghề Phúc 

Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6 ĐH 2016.6
Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lƣợng nƣớc nuôi trồng thủy sản tại 

một số ao nuôi của thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

7 ĐH 2016.7
Tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn cho xã Quỳnh Thọ, huyện 

Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2026

8 ĐH 2016.8
Nghiên cứu khả năng phân huỷ Naphthalene của một số chủng vi khuẩn 

phân lập từ các mẫu đất nhiễm dầu

9 ĐH 2016.9

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Ngọc 

Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả

10 ĐH 2016.10
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải cho bệnh viên đa khoa 

huyện Giao Thuỷ, Nam Định

11 ĐH 2016.11
Nghiên cứu biến tính khoáng sét Bentonite Di Linh – Lâm Đồng làm 

vật liệu hấp phụ

12 ĐH 2016.12
Đánh giá công tác quản lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi trên địa 

bàn xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

13 ĐH 2016.13

Nghiên cứu ảnh hƣởng của tỷ lệ dinh dƣỡng N:P đến sự sinh trƣởng của 

tảo và loại bỏ chất dinh dƣỡng trong nƣớc sinh hoạt bởi tảo Chlorela 

vulgaris

14 ĐH 2016.14
Nghiên cứu ảnh hƣởng cƣờng độ và bƣớc sóng đèn LED đến khả năng 

xử lý nƣớc thải bằng tảo Chlorella vulgaris

15 ĐH 2016.15
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

16 ĐH 2016.16
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất 

thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

17 ĐH 2016.17
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

18 ĐH 2016.18
Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội

19 ĐH 2016.19
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

20 ĐH 2016.20
Nghiên cứu chế tạo và xác định độc tính của Nano bạc đến chủng vi 

khuẩn lam Microcystis Aeruginosa

21 ĐH 2016.21
Đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp quản lý chất thải rắn y 

tế tại bệnh viện Trung Ƣơng quân đội 108, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội
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22 ĐH 2016.22
Phân tích các giải pháp ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp 

của cộng đồng xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

23 ĐH 2016.23
Đánh giá hiện trạng và đề xuất  biện pháp nhằm nâng cao quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội

24 ĐH 2016.24
Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản suất lúa và khả năng 

thích ứng của ngƣời dân tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

25 ĐH 2016.25

Xây dựng mô hình câu lạc bộ nhằm giáo dục và truyền thông môi 

trƣờng cho học sinh tại trƣờng THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm, Hà 

Nội

26 ĐH 2016.26

Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến 

số lƣợng giun đất trong hệ thống canh tác nhãn tại xã Hồng Nam, thành 

phố Hƣng Yên, tỉnh Hƣng Yên

27 ĐH 2016.27

Ứng dụng chế phẩm Fito - Biomix - RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

thành phân hữu cơ sử dụng trong canh tác rau nhằm giảm thiểu hàm 

lƣợng NO3- tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên

28 ĐH 2016.28

Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến 

số lƣợng giun đất trong hệ thống canh tác rau tại phƣờng Lĩnh Nam, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

29 ĐH 2016.29
Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau đến số 

lƣợng giun đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

30 ĐH 2016.30

Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến 

số lƣợng giun đất trong hệ thống canh tác rau tại xã Văn Đức, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội

31 ĐH 2016.31

Ứng dụng chế phẩm Fito - Biomix - RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

thành phân hữu cơ sử dụng trong canh tác rau nhằm giảm thiểu hàm 

lƣợng NO3- tại xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

32 ĐH 2016.32

Ứng dụng chế phẩm Fito - Biomix - RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

thành phân hữu cơ sử dụng trong canh tác rau nhằm giảm thiểu hàm 

lƣợng NO3- tại xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

33 ĐH 2016.33

Ứng dụng chế phẩm Fito - Biomix - RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

thành phân hữu cơ sử dụng trong canh tác rau nhằm giảm thiểu hàm 

lƣợng NO3- tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

34 ĐH 2016.34

Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến 

số lƣợng giun đất trong hệ thống canh tác rau tại xã Xuân Lộc, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

35 ĐH 2016.35

Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến 

số lƣợng giun đất trong hệ thống canh tác rau tại xã Minh Quang, huyện 

Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình

36 ĐH 2016.36
Đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất biện pháp xử lí chất thải của các 

lò giết mổ gia súc tại xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

37 ĐH 2016.37
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý rác thải sinh 

hoạt tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình



38 ĐH 2016.38

Đánh giá thực trạng hệ vi sinh vật phân giải lân trong đất phù sa trung 

tính ít chua trồng lúa tại một số xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội

39 ĐH 2016.39
Đánh giá thực trạng hệ vi sinh vật phân giải lân trong đất phù sa glây 

trồng lúa tại một số xã thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hƣng Yên

40 ĐH 2016.40
Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý phế thải cây ngô tại xã 

Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

41 ĐH 2016.41
Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật phân giải lân từ đất phèn tại huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định

42 ĐH 2016.42

Đánh giá hiện trạng và thử nghiệm xử lý chất thải rắn sản xuất làng 

nghề mộc Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

thành than sinh học.

43 ĐH 2016.43
Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp tại xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng

44 ĐH 2016.44
Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật phân giải lân từ đất phù sa chua tại 

huyện Phù Cừ tỉnh Hƣng Yên và huyện Đông Hƣng tỉnh Thái Bình.

45 ĐH 2016.45
Đánh giá ảnh hƣởng và mức độ tích lũy của Cu, Zn, Cd trên cây bèo 

tấm (Lemna gibba L.) trong thử nghiệm độc tính

46 ĐH 2016.46
Đánh giá ảnh hƣởng của chất lƣợng nƣớc đến cá chép (Cyprinus carpio) 

trong thử nghiệm độc cấp tính

47 ĐH 2016.47
Đánh giá rủi ro môi trƣờng một số điểm tồn lƣu hóa chất bảo vệ thực 

vật huyện Đô Lƣơng, tỉnh Nghệ An

48 ĐH 2016.48
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải chăn nuôi 

lợn tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

49 ĐH 2016.49
Đánh giá hiện trạng nƣớc cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tƣợng Lĩnh, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

50 ĐH 2016.50
Phân tích diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Mã đoạn chảy qua thành phố 

Thanh Hóa

51 ĐH 2016.51
Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc ngầm phục vụ mục đích sinh hoạt 

tại xã Nam Viêm, thị xã Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

52 ĐH 2016.52 Sử dụng Al3+ để biến tính Bentonite Di Linh Lâm Đồng

53 ĐH 2016.53
Đánh giá hiện trạng nƣớc thải làng nghề sản xuất miến dong làng So, xã 

Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

54 ĐH 2016.54 Phân vùng chất lƣợng nƣớc trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang

55 ĐH 2016.55
Đánh giá mối quan hệ giữa thực vật lớn và quá trình nhiễm mặn kênh 

mƣơng thủy lợi huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

56 ĐH 2016.56
Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải khí metan trong quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt tại xã Trực Cƣờng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

57 ĐH 2016.57
Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn tại bãi chôn lấp Đình Vũ, thành 

phố Hải Phòng

58 ĐH 2016.58
Nghiên cứu sử dụng vật liệu Eco-bio-block (EBB) cải tiến xử lý nƣớc 

thải bệnh viện

59 ĐH 2016.59 Sử dụng Fe3+ để biến tính Bentonite Di Linh Lâm Đồng

60 ĐH 2016.60 Đánh giá khả năng sinh trƣởng của tảo bám trên một số vật liệu lọc

61 ĐH 2016.61
Nghiên cứu hiệu quả của hệ thống HRAPs trong xử lý nƣớc thải sau bể 

tự hoại

62 ĐH 2016.62
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã Song Vân, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang



63 ĐH 2016.63
Đánh giá ảnh hƣởng của hoạt động trang trại chăn nuôi lợn tới môi 

trƣờng nƣớc xã Lƣơng Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

64 ĐH 2016.64
Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc và quần xã động vật nổi tại một số 

hồ trên địa bàn Hà Nội

65 ĐH 2016.65
Hiện trạng các loại tảo độc trong ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

huyện Gia Lâm

66 ĐH 2016.66
Đánh giá ảnh hƣởng của nhiệt độ trong điều kiện đèn led đỏ đến khả 

năng xử lý nƣớc thải của tảo

67 ĐH 2016.67
Đánh giá hiện trạng quản lý nƣớc thải từ hoạt động đúc tại làng nghề cơ 

khí, đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

68 ĐH 2016.68
Đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại một số điểm trên địa bàn 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

69 ĐH 2016.69
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nƣớc thải tại làng nghề 

bún Đông Cận, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dƣơng

70 ĐH 2016.70
Nghiên cứu chế tạo than sinh học (biochar) từ phế phụ phẩm nông 

nghiệp và ứng dụng trong xử lý môi trƣờng

71 ĐH 2016.71

Dự báo tác động môi trƣờng không khí trong giai đoạn vận hành của dự 

án đầu tƣ xây dựng nhà máy in bao bì Netviet tại xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

72 ĐH 2016.72

Nghiên cứu sử dụng phèn sắt để xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn sau 

biogas tại trang trại Phạm Văn Quảng, thôn Hợp Thắng, xã Tiến Thắng, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Gian

73 ĐH 2016.73

Nghiên cứu sử dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) để xử lý nƣớc 

thải chăn nuôi tại trang trại Nguyễn Ngọc Dũng, xã Hƣơng Vĩ, huyện 

Yên Thế, thành phố Bắc Giang

74 ĐH 2016.74

Nghiên cứu sử dụng zeolit X.P1 có bổ sung nhôm oxit để hấp phụ các 

chất hữu cơ chứa trong nƣớc thải chăn nuôi lợn của trang trại lợn giống 

CLC khoa Chăn nuôi - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

75 ĐH 2016.75
Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc cấp dùng

cho sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp xử lý nƣớc quy mô hộ gia 

76 ĐH 2016.76
Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc- ứng dụng xử lý kim loại kẽm trong 

các nguồn nƣớc bị ô nhiễm

77 ĐH 2016.77
Xác định một số yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả xử lý 2,4 D bằng xúc tác 

quang VOx/TiO2

78 ĐH 2016.78
Nghiên cứu xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn tại trang trại ông Binh, xã 

Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang bằng phèn nhôm

79 ĐH 2016.79
Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt tại xã Mỹ Lƣơng, huyện 

Chƣơng Mỹ, thành phố Hà Nội

80 ĐH 2016.80
Đánh giá hiệu quả phân hủy xanh metylen trong nƣớc bằng lớp phản 

ứng xúc tác VOx/TiO2

81 ĐH 2016.81
Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới 

tại xã Cƣơng Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

82 ĐH 2016.82
Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu - ứng dụng xử lý ion Pb2+ trong các 

nguồn nƣớc bị ô nhiễm

83 ĐH 2016.83
Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn của một số trang trại tại 

thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc

84 ĐH 2016.84
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Ni(0) trên nền chitosan và ứng dụng 

xử lý hợp chất hữu cơ chứa clo

85 ĐH 2016.85
Nghiên cứu phản ứng Fenton dị thể xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải 

làng bún Phú Đô, thành phố Hà Nội



86 ĐH 2016.86 Nghiên cứu xử lý xanh methylen bằng vật liệu hấp phụ Sepiolite

87 ĐH 2016.87
Sử dụng axit humic để xử lý kim loại nặng trong nƣớc thải làng nghề 

kim loại

88 ĐH 2016.88 Sử dụng sơn nano titan dioxit thế hệ I xử lý chất hữu cơ trong nƣớc

89 ĐH 2016.89

Bƣớc đầu khảo sát, đánh giá, phân tích và xử lý các hợp chất hữu cơ có 

trong nƣớc thải bằng phƣơng pháp keo tụ tại tổ dân phố Cửu Việt 2, Thị 

trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

90 ĐH 2016.90
Đánh giá về việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại 

xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

91 ĐH 2016.91
Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu hoạt hóa để hấp phụ các chất hữu cơ chứa 

trong nƣớc thải của làng nghề bún Phú Đô

92 ĐH 2016.92
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại xã 

Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

93 ĐH 2016.93
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của mùn cƣa hoạt hóa với các chất hữu 

cơ có trong nƣớc thải nhà máy bia của Công ty Cổ phần Vian

94 ĐH 2016.94
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu hoạt hóa với các chất hữu cơ 

có trong nƣớc thải nhà máy bia của Công ty Cổ phần Vian

95 ĐH 2016.95
Đánh giá ảnh hƣởng của ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) đến hệ 

sinh thái đất phù sa sông Hồng

96 ĐH 2016.96
Ứng dụng một số loại chế phẩm sinh học xử lý môi trƣờng nƣớc ao 

nuôi thủy sản

97 ĐH 2016.97
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty Luyện kim màu Thái 

nguyên

98 ĐH 2016.98

Đánh giá hiện trạng quản lý môi trƣờng tại nhà máy sản xuất gạch 

Tuynel Đức Thiện trên địa bàn xã Trực Cƣờng, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định

99 ĐH 2016.99
Nghiên cứu các biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời dân 

tộc Tày tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

100 ĐH 2016.100

Đánh giá hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trƣờng trong Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại 

xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

101 ĐH 2016.101
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại 

bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

102 ĐH 2016.102
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy gạch Tuy-nel Nam 

Sách tỉnh Hải Dƣơng

103 ĐH 2016.103
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý nƣớc thải tại Khu công nghiệp 

Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ

104 ĐH 2016.104
Phân tích hiện trạng chất thải rắn từ thức ăn thừa trong các hộ gia đình 

ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

105 ĐH 2016.105
Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngƣời dân 

tại địa bàn xã Minh Tân, huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình

106 ĐH 2016.106
Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản ở 

huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An

107 ĐH 2016.107
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý và xử lý chất thải rắn y 

tế tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên

108 ĐH 2016.108
Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại 

huyện Ba Vì, Hà Nội

109 ĐH 2016.109
Phân tích nhận thức, thái độ và hành vi của các hộ gia đình về chất thải 

rắn từ thức ăn thừa tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.



110 ĐH 2016.110
Tối ƣu hóa thu gom rác sử dụng mô hình và mô phỏng Đa Tác Tử tại 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

111 ĐH 2016.111
Đánh giá tình hình quản lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn theo 

mô hình VAC trên địa bàn xã Tân Quang, Văn Lâm, Hƣng Yên.

112 ĐH 2016.112
Phân tích các giải pháp ứng phó với với hạn hán của các hộ gia đình 

trồng mía tại xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

113 ĐH 2016.113
Đánh giá hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy chế biến tinh 

bột sắn Intimex Thanh Chƣơng, Nghệ An

114 ĐH 2016.114
Đánh giá hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy chế biến tinh 

bột sắn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

115 ĐH 2016.115
Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Bút đoạn đi qua huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình.

116 ĐH 2016.116
Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại 

huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An

117 ĐH 2016.117
Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa ở 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

118 ĐH 2016.118

Thực trạng quản lý, sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 

trong chuyên canh cà rốt tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dƣơng

119 ĐH 2016.119
Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã 

Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

120 ĐH 2016.120

Đánh giá sự hiểu biết và thực trạng áp dụng biện pháp an toàn trong sử 

dụng thuốc bảo bệ thực vật của ngƣời dân phƣờng Hoàng Diệu, thành 

phố Thái Bình

121 ĐH 2016.121

Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đến số 

lƣợng giun đất trên cây rau tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội

122 ĐH 2016.122

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân về ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

và những giải pháp thích ứng trong sản xuất nông nghiệp tại xã Trƣờng 

Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

123 ĐH 2016.123

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân về biến đổi khí hậu các giải pháp 

thích ứng trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Xƣơng, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

124 ĐH 2016.124

Ứng dụng chế phẩm FITTO-BIOMIX-RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

thành phân bón hữu cơ sử dụng trong canh tác rau nhằm giảm thiểu 

hàm lƣợng nitrat tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

125 ĐH 2016.125
Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất nông nghiệp tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình

126 ĐH 2016.126

Đánh giá ảnh hƣởng của việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo 

vệ thực vật trong sản xuất rau tới môi trƣờng đất tại xã Trung Nghĩa, 

thành phố Hƣng Yên, tỉnh Hƣng Yên

127 ĐH 2016.127

Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đến số 

lƣợng giun đất trong sản xuất chè tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ

128 ĐH 2016.128
Đánh giá ảnh hƣởng của sản xuất miến đến chất lƣợng nƣớc mặt tại 

làng nghề Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

129 ĐH 2016.129
Đánh giá nhận thức của ngƣời dân về biến đổi khí hậu và ảnh hƣởng 

của chúng tới hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn phƣờng Bạch 



130 ĐH 2016.130
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải tại bệnh viện đa khoa Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

131 ĐH 2016.131
Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nguồn nƣớc thải tại bệnh viện Đa 

khoa Hƣng Hà, thành phố Hƣng Yên, tỉnh Hƣng Yên

132 ĐH 2016.132
Đánh giá thực trạng phế thải trồng nấm tại Chƣơng Mĩ, Thành phố Hà 

Nội và nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý

133 ĐH 2016.133
Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng và đề xuất biện pháp quản lý 

tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên

134 ĐH 2016.134

Điều tra thực trạng phế thải đồng ruộng và đề xuất biện pháp sử dụng 

hiệu quả phế thải đồng ruộng tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, 

Thành Phố Hải Phòng

135 ĐH 2016.135
Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng và đề xuất biện pháp quản lý 

tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

136 ĐH 2016.136
Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên cây 

mía và dứa tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

137 ĐH 2016.137
Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý tàn dƣ rơm rạ đồng ruộng 

tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

138 ĐH 2016.138
Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại 

xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng Yên

139 ĐH 2016.139
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

140 ĐH 2016.140
Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới 

tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình

141 ĐH 2016.141

Đánh giá hiện trạng phế thải đồng ruộng và xử lý rơm rạ bằng chế phẩm 

sinh học thành phân bón hữu cơ tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh

142 ĐH 2016.142

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn giống vi sinh vật nội sinh từ vùng 

sinh thái đất bạc màu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 

trƣờng

143 ĐH 2016.143

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn giống vi sinh vật nội sinh từ vùng 

sinh thái đất chua mặn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 

trƣờng

144 ĐH 2016.144
Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Sơn 

Dƣơng, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang

145 ĐH 2016.145

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn giống vi sinh vật nội sinh từ vùng 

sinh thái đất ngập mặn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 

trƣờng

146 ĐH 2016.146
Điều tra hiện trạng phát sinh phế thải đồng ruộng và đề xuất một số giải 

pháp xử lý tại xã Minh Tân, huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình

147 ĐH 2016.147
Hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác 

lúa tại xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hƣng Yên

148 ĐH 2016.148
Đánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng giun quế tại xã 

An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng

149 ĐH 2016.149

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn giống vi sinh vật nội sinh từ vùng 

sinh thái đất phù sa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 

trƣờng

150 ĐH 2016.150
Đánh giá tình hình quản lý chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Lại 

Thƣợng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

151 ĐH 2016.151
Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên cây 

vải thiều tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang



152 ĐH 2016.152
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, xử lý rác thải 

sinh hoạt tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

153 ĐH 2016.153

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp tại xã Hƣơng Long, huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

154 ĐH 2016.154
Đánh giá thực trạng phát sinh phế thải đồng ruộng và đề xuất biện pháp 

xử lý tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An.

155 ĐH 2016.155
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn nấm men chịu nhiệt dùng để sản 

xuất cồn sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp

156 ĐH 2016.156
Nghiên cứu xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng hệ hỗn hợp vi tảo và vi 

khuẩn

157 ĐH 2016-158
Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

tại xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

158 ĐH 2016-159
Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngƣời dân 

tại xã Bạch Long huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

159 ĐH 2016-160
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

160 ĐH 2016-161
Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt tại làng nghề đúc đồng thị 

trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

161 ĐH 2016-162
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thạch Đài,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

162 ĐH 2016-163
Đánh giá công tác thu gom rác thải sinh hoạtcủa Công ty môi trƣờng đô 

thị thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng

163 ĐH 2016-164

Đánh giá ảnh hƣởng của thực trạng hoạt động sản xuất đến chất lƣợng 

nƣớc mặt làng nghề bún bánh Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình

164 ĐH 2016-165
Đánh giá công tác quản lý môi trƣờng ở làng nghề đúc đồng Quảng Bố, 

xã Quảng Phú, huyện Lƣơng Tài, tỉnh  Bắc Ninh

165 ĐH 2016-166
“ Đánh giá thực trạng sử dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

166 ĐH 2016-167
Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại 

huyện Đô Lƣơng, tỉnh Nghệ An

167 ĐH 2016-168
Đánh giá ảnh hƣởng của hoạt động sản xuất thuốc lào đến môi trƣờng 

tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa

168 ĐH 2016-169
Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn 

xã Hƣng Trung, huyện Hƣng Nguyên, tỉnh Nghệ An

169 ĐH 2016-170
Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã 

Kim Long – huyện Tam Dƣơng – tỉnh Vĩnh Phúc

170 ĐH 2016-171
Sử dụng ảnh viễn thám Landsat nghiên cứu biến động thảm che phủ 

thực vật tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

171 ĐH 2016-172 Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Mã đoạn chảy qua thành phố Thanh Hóa

172 ĐH 2016-173
Chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô để xử lí ion Pb

2+
 trong các nguồn 

nƣớc bị ô nhiễm

173 ĐH 2016-174 Đánh giá hiện trạng thoát nƣớc của thành phố Thanh Hóa

174 ĐH 2016-175
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17, xây dựng nông thôn mới tại xã Yên 

Trƣờng, huyện Yên Định ,tỉnh Thanh Hóa

175 ĐH 2016-176
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Fe

0
 trên nền polyme và ứng dụng xử lí 

hợp chất hữu cơ chứa clo

176 ĐH 2016-177
Thực  trạng hệ sinh thái khu nuôi trồng thủy sản tại các xã ven biển 

huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh Nam Định



177 ĐH 2016-178
Tổng hợp vật liệu oxit sắt xúc tác cho phản ứng Fenton xử lý chất hữu 

cơ trong nƣớc thải dệt nhuộm

178 ĐH 2016-179
Đánh giá thực trạng sử dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Thạch Xuân,  huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

179 ĐH 2016-180
Bƣớc đầu khảo sát đánh giá và xử lý các hợp chất hữu cơ trong nƣớc 

thải bằng phƣơng pháp keo tụ trên địa bàn tổ dân phố an đào tt trâu quỳ 

180 ĐH 2016-181
Đánh giá hiện trạng hệ thống thủy nôngphục vụ sản xuất nông nghiệp 

tại huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên

181 ĐH 2016-182

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trƣờng nƣớc tại 

làng nghề sản xuất tái chế nhôm thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định

182 ĐH 2016-183
Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nƣớc thải tại bệnh viện đa khoa 

huyện Lƣơng Tài, Bắc Ninh”

183 ĐH 2016-184
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Đa khoa Gia 

Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

184 ĐH 2016-185
Đánh giá thực trạng thu gom,xử lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngọc Lặc

185 ĐH 2016-186

Quan trắc chất lƣợng nƣớc suối Ngọc Tuyền đoạn chảy qua động Nhị 

Thanh phƣờng Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn qua việc phân tích một 

số chỉ tiêu hóa học

186 ĐH 2016-187
Đánh giá hiệu quả quản lý vận hành công trình cấp nƣớc thành phố số 1 

thuộc công ty CP cấp nƣớc sơn la

187 ĐH 2016-188
Đánh giá thực trạng nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn tại xã 

yên cƣờng h ý yên – nam định

188 ĐH 2016-189
Đanh giá chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ sx nông nghiệp tại xã hoàng tây 

, kim bảng , hà nam

189 ĐH 2016-190
Đánh giá ảnh hƣởng của một số mô hình nuôi trồng thủy sản đến chất 

lƣợng nƣớc tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc

190 ĐH 2016-191
Ứng dụng công nghệ viễn Thám nghiên cứu biến động đƣờng bờ vùng 

ven biển tỉnh nam định

191 ĐH 2016-192

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại tại khu công 

nghiệp Đình Trám và khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, tỉnh 

Bắc Giang

192 ĐH 2016-193
Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sx lúa ở huyện 

yên sơn – tuyên quang

193 ĐH 2016-194
“Quan trắc chất lƣợng nƣớc hồ Linh Đàm, phƣờng Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phục vụ mục đích cảnh quan  đô thị

194 ĐH 2016-195
Từ chính sách đến thực tiễn: Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

tại vùng trồng rau an toàn trên địa bàn xã Tam Giang, huyện Yên 

195 ĐH 2016-196
Từ chính sách đến thực tiễn thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại 

xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

196 ĐH 2016-197
Đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt sông Phan đoạn 

chảy qua thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

197 ĐH 2016-198
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý , xử lý RTSH 

tại xã nam thái , nam trực , nam định

198 ĐH 2016-199
Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

199 ĐH 2016-200
Hiện  trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp tại xã Kim Trung huyện Hƣng Hà tỉnh Thái Bình

200 ĐH 2016-201
Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt thuộc hệ thống thủy lợi An 

Kim Hải, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2011 – 2016



201 ĐH 2016-202
Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa”

202 ĐH 2016-203
Đánh giá hiện  trạng quản lý hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

203 ĐH 2016-204
Đánh giá hiện trạng cấp nƣớc sạch và đề xuất biện pháp quản lý, sử 

dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

204 ĐH 2016-205

Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất rau đến số lƣợng giun đất tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

205 ĐH 2016-206

Đánh giá thực trạng quản lí, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất dƣa hấu tại xã Hoằng Thắng , huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa.

206 ĐH 2016-207
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới xã 

Diễn Trƣờng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

207 ĐH 2016-208
Đánh giá công tác quản lý chất thải chăn nuôi hộ gia đình tại xã Lam 

Sơn -  huyện Đô Lƣơng – tỉnh Nghệ An

208 ĐH 2016-209
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SX LÚA TẠI XÃ CỒN 

THOI HUYỆN KIM SƠN NINH BÌNH

209 ĐH 2016-210
Đánh giá chất lƣợng nƣớc thải sx bia của công ty cp bia ong – xuân 

thủy tại xã xuân hồng – xuân trƣờng nam đinh

210 ĐH 2016-211

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất 

nông nghiệp và vấn đề môi trƣờng tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc

211 ĐH 2016-212
đánh giá thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại xã Gia 

Xuyên, huyện Gia Lộc, thành phố Hải Dƣơng

212 ĐH 2016-213
Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại xã Hải 

Bắc - huyện Hải Hậu–tỉnh Nam Định

213 ĐH 2016-214
Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã 

Tái Sơn – huyện Tứ Kỳ – tỉnh Hải Dƣơng

214 ĐH 2016-215
“Ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa tới công tác quản lí rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn thị trấn Anh Sơn – Huyện Anh Sơn-  Tỉnh Nghệ An”

215 ĐH 2016-216
Chính sách quản lý và hiệu quả triển khai thực tế: nghiên cứu trƣờng 

hợp rau an toàn tại xã Đồng Cƣơng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

216 ĐH 2016-217
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi 

lợntại xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội”

217 ĐH 2016-218
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hòa Bình

218 ĐH 2016-219

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân về biến đổi khí hậu và những giải 

pháp thích ứng trong sản xuất nông nghiệp tại phƣờng Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

219 ĐH 2016-220
Đánh giá hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô 

trang trại tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên.

220 ĐH 2016-221
Quản lý và sử dụng phân bón trong sản xuất lúa trên dịa bàn xã Nhân 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

221 ĐH 2016-222
Đánh giá hiện trạng sử dụng nƣớc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại 

huyện Tân Yên tỉnh bắc Giang

222 ĐH 2016-223
Đánh giá hiện trạng nguồn nƣớc phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại địa 

bàn xã Đông Đô, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình



223 ĐH 2016-224
Ứng dụng chế phẩm EM và chế phẩm EMIC trong xử lý phụ phẩm 

nông nghiệp thành phân bón hữu tại xã Vũ Tiến - Vũ Thƣ - Thái Bình

224 ĐH 2016-225
Quản lý dinh dƣỡng đất trên cơ sở giải pháp luân canh cây trồng trong 

sản xuất rau màu tại xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

225 ĐH 2016-226
Đánh giá hiện trạng nguồn nƣớc phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại xã

Thạch Sơn- Anh Sơn- Nghệ An”

226 ĐH 2016-227
Đánh giá hiện trạng cấp nƣớc sinh hoạt tại xã Nam Hồng – huyện Nam 

Trực – tỉnh Nam Định

227 ĐH 2016-228
Đánh giá hiện trạng cấp nƣớc sinh hoạt tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định

228 ĐH 2016-229

Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tới lƣợng phát sinh và thành phần chất 

thải rắn sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

229 ĐH 2016-230
Đánh giá công tác bảo vệ môi trƣờng trong xây dựng nông thôn mới tại 

xã Tân Hƣng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

230 ĐH 2016-231
Hiện trạng quản lý, thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn y tế tại 

BVĐK thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh

231 ĐH 2016-232
Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón, thuốc BVTV trong sản xuất lúa 

tại thị trấn Trâu Qùy

232 ĐH 2016-233
Đánh giá thực trạng chất thải và đề xuất các giải pháp khắc phục tại 

làng nghề sản xuất đậu rùa Tuân Chính - Vĩnh Tƣờng - Vĩnh phúc.

233 ĐH 2016-234
Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nƣớc thải tại công ty TNHH MTV 

Môi trƣờng Dong Yeon Envatech

234 ĐH 2016-235
Đánh giá tình hình quản lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trên 

địa bàn xã đình du văn lâm hƣng yên

235 ĐH 2016-236 Đánh giá chất lƣợng nƣớc hồ thiền quang phục vụ mục đích cảnh quan


