
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


