
Đợt mã TV Họ và tên Tên đề tài

1 DH2019.1 Nguyễn Thị Hằng

Đánh giá về sự hiểu biết và thực trạng áp dụng biện 

pháp an toàn trong sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn xã 

Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội

2 DH2019.2 Trương Thu Hiền
Ứng dụng vỏ trấu hoạt hóa kết hợp kết hợp với phương 

pháp lọc ngược để xử lý nước thải dệt nhuộm

3 DH2019.3 Nguyễn Thị Huyền
Đánh giá lượng Cacbon hữu cơ trong đất sản xuất rau tại 

huyện Gia Lâm - Hà nội

4 DH2019.4 Nguyễn Thị Thu Huyền

Đánh giá ảnh hưởng của việc sản xuất hành phi đến môi 

trường tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội

5 DH2019.5 Mai Thị Loan

Kiểm toán chất thải của nhà máy chế biến thức ăn chăn 

nuôi Dabaco Việt Nam thuộc KCN Khắc Niệm, thành 

phố Bắc Ninh

6 DH2019.6 Nguyễn Thị Bích Loan
Nghiên cứu tạo màng vi sinh vật sinh trưởng bám dính 

trên giá thể để xử lý nước thải nhà máy giấy

7 DH2019.7 Lê Hồng Nhung
Đánh giá hiệu quả của chế phẩm EM trong hệ thống 

Semi-Chickenponic

8 DH2019.8 Vũ Hiệp Thành
Nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng các vật 

liệu chi phí thấp

9 DH2019.9 Nguyễn Văn Thiết

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau 

Biogas của trang trại Nguyễn Văn Huy xã Văn Đức, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội bằng phèn nhôm 

[Al2(SO4)3.18H2O] kết hợp cây thủy trúc

10 DH2019.10 Nguyễn Hà Thương
Đánh giá chất lượng các nguồn nước thải tác động đến 

chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11 DH2019.11 Hứa Phương Thùy

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực 

trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

12 DH2019.12 Nguyễn Kiều Trang

Đánh giá mối quan hệ giữa thực vật lớn và chất lượng 

nước hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện 

Ân Thi

13 DH2019.13 Thân Huyền Trang
Đánh giá nhận thức của học sinh về BĐKH tại trường 

THPT Việt Yên I, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

14 DH2019.14 Nguyễn Thị Tuyền
Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật để sản xuất chế phẩm vi 

sinh xử lý mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi gà

15 DH2019.15 Lê Thị Lan Anh
Đánh giá hiện trạng môi trường nước khu vực trồng cây 

ăn quả trên địa bàn bàn tỉnh Bắc Giang

16 DH2019.16 Phạm Thị Ánh
Ứng dụng tảo bám trong hệ thống bãi lọc ngầm để xử lý 

nước lý nước thải sau bể tự hoại
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17 DH2019.17 Lò Văn Bun

Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến hoạt động sản xuất 

nông nghiệp tại xã Bình Lư,  huyện Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu

18 DH2019.18 Nguyễn Thị Thu Dịu

Đánh giá nhận thức của người dân trồng lúa về ảnh 

hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường trên địa 

bàn xã Tiên Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

19 DH2019.19 Nguyễn Thị Hường
Đánh giá mật độ giun đất trong các loại hình sản xuất 

rau khu vực Gia Lâm, Hà Nội

20 DH2019.20 Phạm Thị Phương Linh
Phân tích một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất trồng rau 

trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

21 DH2019.21 Vũ Thị Thúy Ly
Nghiên cứu khả năng xử lý Nitrate và BOD cho nước 

thải chăn nuôi lợn bằng hệ thống lọc sinh học

22 DH2019.22 Đinh Ngọc Nam
Ứng dụng vi khuẩn tía quang hợp để xử lý nước thải nhà 

máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh

23 DH2019.23 Dương Thị Hồng Ngọc

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật và đề xuất giải pháp quản lý trên cây chè tại xã 

Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

24 DH2019.24 Lý Thị Thanh

Đánh giá ảnh hưởng của nhà máy xử lý rác thải rắn Khe 

Giang đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống 

của người dân 

25 DH2019.25 Phí Trường Thành
Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi bằng trùn 

quế (Perionyx excavates)

26 DH2019.26 Lương Lưu Thu Trang
Ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phân gà tại 

huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

27 DH2019.27 Đoàn Thị Tuyết
Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật xử lý nước thải nhà máy 

giấy

28 DH2019.28 Nguyễn ánh Tuyết

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

29 DH2019.29 Tống Thị Kim Anh
Xây dựng đề án bảo vệ môi trường nước khu vực hồ 

Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

30 DH2019.30 Dương Ngọc Ánh

Nghiên cứu xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật phát 

sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

31 DH2019.31 Đỗ Thị Hòa
Ứng dụng vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu xử lý màu trong 

nước thải phát sinh từ các salon tóc

32 DH2019.32 Hoàng Thị Huyền
Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật xử lý phế phụ phẩm 

từ cây gai

33 DH2019.33 Trần Thị Thúy Lan

Nghiên cứu xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật phát 

sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Minh, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

34 DH2019.34 Trương Thị Diệu Linh
Ước tính lượng phát thải N2O trên một số loại đất trồng 

rau trên địa bàn huyện Gia Lâm



35 DH2019.35 Vũ Thị Hồng Nhung
Đánh giá tiềm năng thu hồi ethanol sinh học từ phụ 

phẩm cây lúa tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

36 DH2019.36 Nguyễn Thị Mai Phương
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm giữ ẩm sinh học bón cho 

cây ngô

37 DH2019.37 Phạm Anh Quân

Nghiên cứu sử dụng PAC (Poly Aluminium Chloride) để 

keo tụ các chất dinh dưỡng hữu cơ trong nước thải của 

lò mổ gia súc và sử dụng bùn thải làm phân bón cho cây 

vụ đông

38 DH2019.38 Nguyễn Xuân Quảng

Đánh giá nhận thức của học sinh về BĐKH và những 

cản trở trong thực hiện hoạt động tích cực giảm phát thải 

carbon tại trường THPT Thi Ân, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên

39 DH2019.39 Phùng Thị Thoa
Đề xuất giải pháp hóa học trong kiểm soát ốc bươu vàng 

(Pomacea canaliculata)

40 DH2019.40 Lại Thị Minh Ngọc
Khảo nghiệm ảnh hưởng của nồng độ kim loại Cu, Pb, 

Zn đến biểu hiện trên cây bèo tai tượng (Pistia stratiotes)

41 DH2019.41 Nguyễn Thị Thu Uyên

Đánh giá công tác quản lý chất thải tại các trang trại 

chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên


