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1 ĐH 2017-1 Nguyễn Văn Khuê
Nghiên cứu ứng dụng chỉ số đánh giá mức độ phú dưỡng đối với 

kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

2 ĐH 2017-2 Bùi Thanh Hải
Đánh giá hàm lượng Pb trong đất nông nghiệp Chỉ Đạo, Văn Lâm, 

Hưng Yên

3 ĐH 2017-3 Nguyễn Thị MinhHuệ
Sử dụng tảo bám (periphyton) để nâng cao hiệu quả xử lý nước 

thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm

4 ĐH 2017-4 Dương Hải Ly Ứng dụng quá trình hóa lý trong xử lý nước thải chăn nuôi

5 ĐH 2017-5 Lường Thị Hằng
Nghiên cứu thu hồi silicar tổng hợp từ tro trấu ứng dụng trong xử 

lý môi trường

6 ĐH 2017-6 Bùi Thị Hồng Thủy
Tổng hợp zeolite từ phế phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong 

xử lý môi trường 

7 ĐH 2017-7 Vũ Thị Hương Diệp
Xác định các thông số kỹ thuật nhằm xử lý kim loại nặng trong 

nước bằng axit humic

8 ĐH 2017-8 Đỗ Thị Thúy

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tại khu du lịch Suối Mỡ 

phục vụ cho dịch vụ du lịch tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, 

tính Bắc Giang

9 ĐH 2017-9 Trịnh Thị Hương

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn theo quy mô nông hộ tại xã Quảng Yên, Quảng Xương, 

Thanh Hóa

10 ĐH 2017-10 Đỗ Thị Hiền
Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn nông hộ đến chất lượng 

nước tại địa bàn xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

11 ĐH 2017-11 Trương Thị HuyềnTrang
Đánh giá chất lượng nước nuôi trồng thủy sản tại xã Mộ Độ, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

12 ĐH 2017-12 Thân Thị Hà
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô nông 

hộ trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

13 ĐH 2017-13 Nguyễn Thị LanAnh

Đánh giá chất lượng nước mặt vùng xâm thực mặn và đề xuất một 

số giải pháp xử lý cho mục đích nông nghiệp vùng hạ lưu sông 

Mã, tỉnh Thanh Hoá

14 ĐH 2017-14 Cù Thị Hoa
Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn 

huyện Thanh Trì, Hà Nội

15 ĐH 2017-15 Vương Thị Hằng
Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

rau trên địa bàn huyên Đông Anh – Hà Nội

16 ĐH 2017-16 Trần Hoàng Anh
Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại thị 

trấn Sơn Dương – Huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang

17 ĐH 2017-17 Hà Thị Ánh Ngọc
Đánh giá hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp tại xã Dĩnh Trì- thành phố Bắc Giang

18 ĐH 2017-18 Nguyễn Thị Thùy
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại Xã Quang 

Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

19 ĐH 2017-19 Bùi Thị Huệ
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất mía tại 

Xã Dũng Phong-Huyện Cao Phong-Tỉnh Hòa Bình

20 ĐH 2017-20 Hà Thị Sang
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa và biện pháp 

thích ứng của người dân tại xã Văn Miếu, huyện Thanh sơn- Phú 

21 ĐH 2017-21 Nguyễn Thị MinhAnh
Nghiên cứu giảm thiểu hàm lượng Nitrat trong cây cải ngọt vụ thu 

đông năm 2016 tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
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22 ĐH 2017-22 Trần Thị Thu Phương
Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá tác động của Biến đổi khí 

hậu đến dòng chảy thượng nguồn lưu vực sông Mã, Tây Bắc, Việt 

23 ĐH 2017-23 Lê Thị Bích
Nghiên cứu tuyển chọn, sử dụng vi khuẩn và than bùn trong xử lý 

phân gà

24 ĐH 2017-24 Lê Thị Linh
Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật để xử lý phế thải sau nuôi 

Trùn quế 

25 ĐH 2017-25 Hoàng Thị KimCúc
Đánh giá áp lực từ nguồn thải tới môi trường nước mặt sông Kỳ 

Cùng đoạn chảy qua huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

26 ĐH 2017-26 Hà Thị Dịu
Phân hạng mức độ biến động oxy hòa tan tại các hồ trên địa bàn 

Hà Nội

27 ĐH 2017-27 Nguyễn PhươngDung
Ứng dụng mô hình QUAL2K để đề xuất giải pháp quản lý chất 

lượng nước sông Cầu Bây

28 ĐH 2017-28 Phạm Văn Hồi
Ứng dụng động vật không xương sống tầng đáy để đánh giá chất 

lượng nước kênh mương trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

29 ĐH 2017-29 Trần Quang Huy Ứng dụng công nghệ tuyển nổi điện hóa trong thu hoạch vi tảo

30 ĐH 2017-30 Nguyễn Hữu Mạnh

Nghiên cứu sử dụng PAC (poly aluminium chloride) và vỏ trấu 

hoạt hóa để xử lý nước thải sản xuất bún của làng nghề Khắc 

Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

31 ĐH 2017-31 Vương Đình Khánh

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

bằng PAC (poly aluminium chloride) kết hợp với cây thủy trúc 

(Cyperus involucratus) của trang trại nuôi lợn Đỗ Trọng Đại, xã 

Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

32 ĐH 2017-32 Phạm Thị MinhThư

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải lò giết mổ gia súc tại thôn 

Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bằng 

cách sử dụng PAC (Poly aluminium chloride) kết hợp với cây ngổ 

dại (Enydra fluctuans Lour)

33 ĐH 2017-33 Nguyễn Thị Hường
Nghiên cứu tổng hợp hạt nano sắt 0 sử dụng chất khử là 

polyphenol trong dịch chiết lá vối để xử lý Cr(VI) trong nước

34 ĐH 2017-34 Tiết Thị Mai Phương
Nghiên cứu tổng hợp hạt nano sắt 0 sử dụng chất khử là 

polyphenol trong dịch chiết lá chè xanh để xử lý NO3- trong nước

35 ĐH 2017-35 Vũ Văn Chung

Nghiên cứu sử dụng PAC (poly aluminium chloride) kết hợp với 

thân cây đay hoạt hóa để xử lý nước thải của làng nghề dệt nhuộm 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

36 ĐH 2017-36 Nguyễn Thị
Thủ

y

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải làng nghề da giày xã Phú Yên, 

Phú Xuyên, Hà Nội

37 ĐH 2017-37 Nguyễn Thị Doan
Phân tích các hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất rau trên 

địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

38 ĐH 2017-38 Nguyễn Thị Hương
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án xử lý rác 

thải tại gia đình huyện Kim Động, Hưng Yên

39 ĐH 2017-39 Nguyễn Thị MinhThúy

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải chăn nuôi lợn và đề 

xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà 

Nội



40 ĐH 2017-40 Nguyễn Thu Huyền

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải chăn nuôi lợn và đề 

xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại xã Tân Thượng, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai

41 ĐH 2017-41 Lê Thị  Hương

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải chăn nuôi lợn và đề 

xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa

42 ĐH 2017-42 Nguyễn Thị ÁnhNgọc

Tiếp cận nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn bằng phần mềm Stella ở một số trang trại tại xã Nhân 

Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

43 ĐH 2017-43 Hà Ngọc Vũ
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã Yên 

Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

44 ĐH 2017-44 Nguyễn Thị Son
Đánh giá thực trạng  và đề xuất giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi 

lợn  tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

45 ĐH 2017-45 Trần Thị Hồng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi 

lợn của một số trang trại tại xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình

46 ĐH 2017-46 Đỗ Thị Dung
Nghiên cứu tận dụng chất thải chăn nuôi và chế biến để nuôi trùn 

quế

47 ĐH 2017-47 Trần Phương Duy
Đánh giá hiệu quả của chế phẩm dinh dưỡng vi sinh đa chức năng 

từ phế thải chăn nuôi trên cây ngô.

48 ĐH 2017-48 Nguyễn Thị KhánhLy
Nghiên cứu, sản xuất và đánh giá ảnh hưởng của chất giữ ẩm đến 

cây, đất trồng thuốc lá

49 ĐH 2017-49 Nguyễn Thúy Hà
Tuyển chọn thực vật lớn giúp nâng cao khả năng tự làm sạch các 

hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

50 ĐH 2017-50 Đinh Thị NgọcMai

Ứng dụng chỉ số tác động môi trường (EIQ) trong đánh giá ảnh 

hưởng của sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại xã Thái Phúc, 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

51 ĐH 2017-51 Trương Thị Minh
Ứng dụng mô hình SWAT mô phỏng dòng chảy lưu vực sông 

Nậm Rốm, Tây Bắc, Việt Nam do thay đổi sử dụng đất

52 ĐH 2017-52
Phạm Thị 

Bích
Ngọc

Đánh giá khả năng bảo tồn chuyển vị (ex-situ) cây dược liệu trên 

địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

53 ĐH 2017-53 Phạm Thu 
Thu

ỷ

Đánh giá ảnh hưởng của mô hình có sự tham gia của người dân 

(FFS) đến mức độ tiếp nhận hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) 

ở tỉnh Bắc Giang FFS).

54 ĐH 2017-54
Nguyễn Thị 

Cẩm
Tú

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại công ty 

Habeco-ID, tỉnh Hưng Yên.

55 ĐH 2017-55 Nguyễn Thị ThuThảo
Phân loại phân mảng ảnh vệ tinh Landsat trong nghiên cứu biến 

động đất trồng lúa giai đoạn 2005 2015 tại Tiên Lữ, Hưng Yên

56 ĐH 2017-56
Dương Thị 

Bích
Thảo

Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh sau khi được công nhận nông thôn mới



57 ĐH 2017-57 Phạm Duy Cường
Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Yên Thắng, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định

58 ĐH 2017-58 Phạm Thanh Lan
Đánh giá hiện trạng xử lý nước rỉ rác tại công ty Urenco 11 thuộc 

xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

59 ĐH 2017-59 Đỗ Thị Hải Yến

Đánh giá hiện trạng và kiểm kê phát thải một số chất gây ô nhiễm 

môi trường không khí từ hoạt động giao thông trên đường quốc lộ 

1A đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

60 ĐH 2017-60 Hà Thị Bích Liên

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng PAC 

(poly aluminium chloride) và mùn cưa tại trang trại Khương Hanh, 

thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

61 ĐH 2017-61 Phan Thị Mai

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải trang trại chăn nuôi lợn bằng 

PAC (poly aluminium chloride) và cây ngổ dại (Enydra Fluctuans 

Luor)

62 ĐH 2017-62 Nguyễn Thị YếnNhi

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất đậu phụ của làng nghề thôn 

Mao Dộc, xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bằng 

PAC (poly aluminium chloride) và vỏ trấu hoạt hóa

63 ĐH 2017-63 Đinh Anh Tuấn
Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến hoạt động 

trồng trọt tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

64 ĐH 2017-64 Phạm Thị Nhung
Đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số khu vực chăn 

nuôi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

65 ĐH 2017-65 Nguyễn Thị Thương
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kháng sinh đến hiệu quả 

xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hệ thống biogas

66 ĐH 2017-66 Cao Công Minh
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm sú tại 

Xã Hoằng Phong - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

67 ĐH 2017-67 Nguyễn Thị KimAnh

Đánh giá thực trạng sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình.

68 ĐH 2017-68 Nguyễn Tuấn Anh
Nghiên cứu hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại xã Xuân 

Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

69 ĐH 2017-69 Nguyễn Thị Thanh Hải

Điều tra thực trạng phế thải đồng ruộng và đề xuất giải pháp xử lý  

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Tân Hưng huyện Vĩnh 

Bảo thành phố Hải Phòng

70 ĐH 2017-70 Vũ Thị Hương Giang
Nghiên cứu tuyển chọn giống Vi sinh vật bản địa để sản xuất chế 

phẩm probiotic dùng cho xử lý môi trường nuôi thủy sản

71 ĐH 2017-71 Trần Thị Yến Linh
Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý phân gà 

nuôi công nghiệp

72 ĐH 2017-72 Lê Thị Hoài
Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân giải lân và nấm rễ 

cộng sinh để phục hồi đất có lân bị cố định



73 ĐH 2017-73 Vũ Thị Oanh

Điều tra thực trạng phế phụ nông nghiệp trên đồng ruộng và ứng 

dụng chế phẩm vi sinh vật để tái chế thành phân bón hữu cơ tại xã 

Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

74 ĐH 2017-74 Nguyễn Thu Hiền

Đánh giá hiện trạng phát sinh và ảnh hưởng của nước thải cụm 

công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến sông 

Ngũ Huyện Khê

75 ĐH 2017-75 Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nghiên cứu sử dụng phèn nhôm và bèo tây để xử lý nước thải của 

lò giết mổ gia súc

76 ĐH 2017-76 Nguyễn Thùy Linh

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải xưởng chế biến thủy sản của 

công ty TNHH TM XNK Hồng Cường, Sầm Sơn, Thanh Hóa 

bằng than cây đay (Hibiscus cannabinus) và cây bèo tây 

(Eichhornia crassipes)

77 ĐH 2017-77 Đinh Thị TuyếtNhung

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp sản xuất sạch 

hơn trong chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội

78 ĐH 2017-78 Nguyễn Thị Mỵ
Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội

79 ĐH 2017-79 Nguyễn Giang Nam
Kiểm toán chất thải tại trang trại chăn nuôi gà xã Ngọc Thanh, thị 

xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

80 ĐH 2017-80 Nguyễn Thị KimDung
Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội

81 ĐH 2017-81 Nguyễn Thị Trang
Kiểm toán chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên địa bàn 

xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội

82 ĐH 2017-82 Hoàng Thị Hương
Kiểm toán chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình trên địa bàn 

xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội

83 ĐH 2017-83 Lê Anh Đức

Phân tích nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp do việc sử 

dụng nguồn nước từ sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn huyện Văn 

Giang, Hưng Yên

84 ĐH 2017-84 Trần Đức Thành
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp 

Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

85 ĐH 2017-85 Trần Thị Thu Thảo
Đánh giá nồng độ chì, kẽm, đồng sông Cầu Bây và khả năng gây 

độc tới hệ sinh thái bằng thử nghiệm trên nhóm phù du Cladocera

86 ĐH 2017-86 Phạm Xuân Linh Chế tạo vật liệu MnFe2O4 để xử lý Cr(VI) trong nước thải.

87 ĐH 2017-87 Lê Thị Dịu

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải từ xưởng chế biến hải sản 

của công ty TNHH chế biến hải sản Biển Đông bằng PAC (poly 

aluminium chloride) và cây bèo tây (Eichhornia crassipes)

88 ĐH 2017-88 Nguyễn Ngọc Hương
Ứng dụng bã cà phê làm vật liệu hấp phụ ion kim loại chì Pb2+ 

trong nước

89 ĐH 2017-89 Nguyễn Thị HồngLinh
Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ ion Cu2+ 

trong nước thải



90 ĐH 2017-90 Lê Thương Mến
Chế tạo vật liệu hấp phụ từ rơm rạ để xử lý Cr(VI) trong nước ô 

nhiễm

91 ĐH 2017-91 Bùi Thị QuỳnhChế tạo vật liệu xúc tác MnO2 xử lý xanh metylen trong nước

92 ĐH 2017-92 Nguyễn Văn Xây

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh Effective Microorganisms 

(EM) trong xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas quy mô hộ 

gia đình tại xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

93 ĐH 2017-93 Tăng Thị ThúyMai
Tổng hợp vật liệu nano graphen oxit/sắt từ oxit (GO/Fe3O4) để 

hấp phụ xanh metylen trong nước

94 ĐH 2017-94 Lê Thị Ngọc

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano sắt 0 sử dụng chất khử là 

polyphenol trong dịch chiết lá chè xanh để xử lý Cr(VI) trong 

nước

95 ĐH 2017-95 Vũ Thị Hà
Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất cói tại 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

96 ĐH 2017-96 Nguyễn Thị HồngNgọc
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại trung tâm y tế 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

97 ĐH 2017-97 Nguyễn Thị Hường

Thực trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc BVTV trong sản 

xuất nông nghiệp tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

98 ĐH 2017-98 Tăng Thị Kim Ngân
Điều tra đánh giá công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại  

phường  Tam Thanh, TP Lạng Sơn

99 ĐH 2017-99 Trần Thị Huyền Trang
Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất nông nghiệp tại Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

100 ĐH 2017-100 Nguyễn Thị Nga

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong sản 

xuất nông nghiệp tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa

101 ĐH 2017-101 Nghiêm Xuân Nam

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải 

sinh hoạt tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình

102 ĐH 2017-102 Vũ Văn Nam
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý chất thải 

rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

103 ĐH 2017-103 Trương Thị Mỹ Duyên

Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng và đề xuất một số biện pháp 

quản lý thuốc  BVTV tại Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

104 ĐH 2017-104 Vũ Công Bằng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý rác thải tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương

105 ĐH 2017-105 Nguyễn Thị ThanhHằng

Đánh giá hiện trạng phát thải ô nhiễm không khí và đề xuất biện 

pháp quản lý môi trường các cơ sở sản xuất gạch tại xã Sông Lô, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ



106 ĐH 2017-106 Nguyễn Thị KimNhi

Hiện trạng phát thải và công tác quản lý chất thải rắn tại làng nghề 

chạm khắc gỗ truyền thống thôn Đông Giao, xã Lương Điền, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

107 ĐH 2017-107 Đào Thị Ngọc Mai
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã Bình Lư, 

huyện Tam Đường, Lai Châu.

108 ĐH 2017-108
Đinh Thị 

Bình 
Nguyên

Đánh giá những thách thức trong bảo tồn và quản lý loài cây Re 

hương (Cinnamomum parthenoxylum) ở Vườn Quốc gia Vũ 

Quang, Hà Tĩnh

109 ĐH 2017-109 Từ Thị Hương
Nghiên cứu khả năng sử dụng nấm men và nấm rễ cộng sinh để 

phục hồi đất bị khô hạn

110 ĐH 2017-110 Phạm Minh Khuyên
Nghiên cứu khả năng sử dụng nấm rễ cộng sinh để phục hồi đất bị 

nhiễm mặn

111 ĐH 2017-111
Đàm Thị 

Thục

Huy

ền

Ứng dụng xơ dừa để xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp 

màng sinh học

112 ĐH 2017-112 Trần Thị HuyềnTrang
Hiện trạng của các nhóm tảo độc tại hồ Gươm và đề xuất giải pháp 

quản lý mật độ tảo

113 ĐH 2017-113 Vương Thị Tuyết
Đề xuất giải pháp xử lý amon: trường hợp nghiên cứu nước thải 

nhà vệ sinh công cộng

114 ĐH 2017-114 Nguyễn Thị Yến

Bước đầu lựa chọn thực vật lớn giúp nâng cao khả năng tự làm 

sạch kênh mương nhiễm mặn trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

115 ĐH 2017-115 Lại Ngọc Quang

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano sắt 0 bằng phương pháp sử dụng 

chất khử polyphenol trong dịch chiết lá vối để xử lý hợp chất cơ - 

clo

116 ĐH 2017-116 Bùi Thế Huỳnh
Giải pháp thích ứng trong sản xuất cà phê với tình hình hạn hán tại 

xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

117 ĐH 2017-117 Nguyễn Thị Hiệp
Nghiên cứu tuyển chọn vi sinh vật chuyển hóa lân làm chế phẩm 

vi sinh cho cây đậu xanh

118 ĐH 2017-118 Hoàng Thị Huê
Thực trạng môi trường sản xuất và chất lượng rau tại xã Yên

Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

119 ĐH 2017-119 Trần Đăng Ánh
Thiết kế mô hình photobioreator sử dụng vi tảo để xử lý nước thải 

sau biogas

120 ĐH 2017-120 Lưu Thị Minh Đức
Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường đối với công ty TNHH 

Kwang Sung Vina

121 ĐH 2017-121 Dà Thị Le
Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu

122 ĐH 2017-122 Lê Thị Như
Ứng dụng Bentonite để kiểm soát tính linh động của kim loại Pb 

trong đất nông nghiệp xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

123 ĐH 2017-123 Trương Tiến Tài

Ứng dụng Zeolite từ tro trấu để kiểm soát tính linh động của kim 

loại chì trong đất nông nghiệp xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên

124 ĐH 2017-124 Lưu Tài Bách

Ứng dụng Zeolite từ rơm rạ để kiểm soát tính linh động của kim 

loại Pb trong đất nông nghiệp xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên



125 ĐH 2017-125 Đỗ Diệu Linh
Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu: trường hợp đối với Garage 

ôtô


