
DANH MỤC LUẬN VĂN CAO HỌC NĂM 2014 

MÃ TÀI 

LIỆU 
HỌ LÓT TÊN TÊN ĐỀ TÀI 

CH2014.1 Đào Thị Thùy  Trang 
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất chè tỉnh Phú Thọ và đề 

xuất giải pháp thích ứng nâng cao năng suất chè 

CH2014.2 Lại Thị Thanh Loan 
Giải pháp bảo vệ môi trường khu mỏ khai thác và chế biến đá xã Hà Tân, huyện 

Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa 

CH2014.3 Ngô Ngọc Ánh 
Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn tại làng nghề Dương Liễu - 

Hoài Đức - Hà Nội theo hướng phục hồi Photpho 

CH2014.4 Nguyễn Thị Vân Nga 
Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

CH2014.5 Nguyễn Văn Bình 
Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải mạnh Xenluloza từ phụ 

phế phẩm nông nghiệp 

CH2014.6 Sengmany Rattananongsy 
Đánh giá hiện trạng các hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Huyện Luôngphabang, 

tỉnh Luoongphabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

CH2014.7 Trần Minh  Châu Đánh giá hiện trạng mặn của đất nông nghiệp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

CH2014.8 Trần Văn  Hiếu 
Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực nuôi cá lồng bè tại Vịnh Bến Bèo, Đảo 

Cát Bà, Hải Phòng 

CH2014.9 Vũ Thị  Thơm 
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và không khí khu công nghiệp Như 

Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 



CH2014.10 Nguyễn Thu  Trang 
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường làng nghề chạm gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

CH2014.11 Nguyễn Thị  Thinh 
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý môi trường cho cảng 

Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh 

CH2014.12 Trần Đức Huy  Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý phế thải vỏ quả cà phê làm phân hữu cơ 

CH2014.13 Vũ Thị Ngọc Tú Anh 
Đánh giá hiện trạng môi trường Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà 

Nam 

CH2014.14 Nguyễn Thị Vân Anh 
Đánh giá hiện trạng môi trường công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 

Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

CH2014.15 Hoàng Ngọc  Hùng 
Đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại công ty Honda Việt Nam, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

CH2014.16 Giáp Văn  Thắng 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa 

bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.17 Nguyễn Thanh Huyền 
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh 

Bắc Giang 

CH2014.18 Hoàng Thị Kim Anh 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Thương đoạn chảy qua thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.19 Bùi Thị Yến 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường tại khu công 

nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trìn, tỉnh Phú Thọ 

CH2014.20 Trương Thị Hồng  Nhung Đề xuất công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp để phục vụ cho cụm dân cư nhỏ 

CH2014.21 Nguyễn Thị Hòa 
Đánh giá biến động dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường tại khu vực 

sản xuất rau xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội 

CH2014.22 Nguyễn Thị Phương Dung 
Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

làng nghề bún, đậu viên tiêu, xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 



CH2014.23 Trần Trung  Kiên 
Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt cộng đồng tại thị trấn Vũ Thư, 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

CH2014.24 Nguyễn Thị Duyên 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng 

nghề chế biến nông sản Sen chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

CH2014.25 Hoàng Thị Kim  Thùy 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ngành than 

tại Quảng Ninh 

CH2014.26 Nguyễn Thanh  Cảnh 
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đất phèn trồng lúa ở đồng bằng sông 

Cửu Long 

CH2014.27 Đào Việt Anh 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại làng nghề Vân 

Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.28 Bùi Minh Tiến 
Ứng dụng công nghệ Dewats trong xử lý nước thải chăn nuôi sau Biogas tại xã 

Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

CH2014.29 Vũ Thị  Hà 
Ứng dụng quy trình B2004-32-66 xử lý tàn dư thực vật trên đồng ruộng tại xã 

Nam Lợi, huyện Nam Trực, tinh Nam Định 

CH2014.30 Phạm Thị Thanh Thủy 
Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nước thải của nhà máy May Kim Bình, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

CH2014.31 Nguyễn Văn Vương 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại tại khu 

công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng 

CH2014.32 Bùi Thị Thanh Thủy 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp 

Nomura, thành phố Hải Phòng 

CH2014.33 Ngô Quang  Trường 
Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp tại các khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang 

CH2014.34 Trương Công  Đại 
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho một số 

trại chăn nuôi lợn và gà trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

CH2014.35 Mai Thành Đạt 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng 

nghề tái chế kim loại thôn Yên Bình, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định 



CH2014.36 Trần Xuân Thắng 
Nghiên cứu ứng dụng quy trình B2004-32-66 sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ 

phế phẩm nông nghiệp tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

CH2014.37 Nguyễn Thị Thùy Liên 
Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

CH2014.38 Nguyễn Văn  Quang 
Xây dựng mô hình xử lý và tái sử dụng nước thải tại khu du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang 

CH2014.39 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường tại làng nghề đúc nhâm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.40 Nguyễn Yến Ly 
Đánh giá chất lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

CH2014.41 Bùi Phương Mỹ Dung 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với một 

số mỏ khai thác quặng sa khoáng Titan thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

CH2014.42 Lê Thị Điệp 
Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn bệnh viện Y học cổ truyền và bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hưng Yên tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

CH2014.43 Nguyễn Tiến Bình 
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi 

trường làng nghề tái chế giấy Phú Lâm, Bắc Ninh 

CH2014.44 Nguyễn Quỳnh Thơm 
Đánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt rác thải không 

khí NFI tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.45 Trần Sơn Tùng 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp tại 

khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

CH2014.46 Nguyễn Thị Ngần 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề đúc 

đồng thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 



CH2014.47 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng cải thiện chất lượng nước của suối Ngọc 

Tuyền đoạn chảy qua động Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

CH2014.48 Bùi Phùng Khánh Hòa 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

CH2014.49 Vũ Quyết Tiến 
Xây dựng mô hình quản lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.50 Đặng Thị Mai 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt khu vực nuôi tôm sú tại xã Đông Minh, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

CH2014.51 Nguyễn Thị Hải 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường các lò sản xuất gạch 

thủ công trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.52 Trần Thị Thu Hường 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ phục vụ nuôi ngao 

ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

CH2014.53 Trần Văn  An 
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đuống đoạn chảy qua huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.54 Ngô Đăng Giang 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi 

trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

CH2014.55 Lương Thị Thu 
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí đường phố tại quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu 

CH2014.56 Nguyễn Thị Thủy 
Đánh giá tác động của việc thu hồi đất để xây dựng khu đô thị CEO đến môi 

trường xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 

CH2014.57 Lê Thị Phượng 
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu Nano Composite:Silica/AG để xử lý 

nước phục vụ sinh hoạt 

CH2014.58 Nguyễn Thị  Ngọc 
Đánh giá chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

CH2014.59 Trần Thị Kim Diên 
Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái nông nghiệp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 



CH2014.60 Nguyễn Thị Nga 
Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất rau trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.61 Phạm Thị Hiền 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến công tác quản lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn thị trấn SaPa, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai 

CH2014.62 Vũ Thị  Hoa 
Đánh giá công tác quản lý chất thải tại bệnh viện quân y 103 quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

CH2014.63 Hà Anh Văn 
Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất rau an toàn đến môi trường đất, nước tại thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

CH2014.64 Nguyễn Thị Thủy Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ bón phân cho cây ngô tới môi trường đất 

CH2014.65 Phan Thị Thanh Hằng 
Đánh giá hiện trạng tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật POPs tại huyện Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An 

CH2014.66 Phạm Ngọc  Nam 
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại công ty môi trường đô thị 

và công nghiệp Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên 

CH2014.67 Nguyễn Thanh Vân 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường làng nghề mỳ kế 

phường Dĩnh Kế - thành phố Bắc Giang 

CH2014.68 Nguyễn Thị  Thu 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại khu công 

nghiệp Song Khê - Nội Hoàng - Bắc Giang 

CH2014.69 Nguyễn Thị  Sâm 
Đánh giá thực trạng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể - tỉnh 

Bắc Kạn 

CH2014.70 Triệu Phương  Thảo 
Nghiên cứu, đề xuất chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông Cả 

CH2014.71 Phan Đình  Diện 
Đánh giá ảnh hưởng của của hoạt động làng nghề mây tre đan Xuân Lan huyện 

Gia Bình tỉnh Bắc Ninh đến chất lượng nước 

CH2014.72 Nguyễn Thi Phương Thanh 
Đánh giá công tác quản lý môi trường trong mô hình xây dựng nông thôn mới tại 

một số xã thuộc tỉnh Bắc Ninh 



CH2014.73 Nguyễn Hải Minh 
Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng tại huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và 

đề xuất giải pháp quản lý 

CH2014.74 Vũ Văn Phương 
Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 200  - 2013 

CH2014.75 Lương Văn  Đức 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường làng nghề 

mây tre đan xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.76 Nguyễn Thu Oanh 
Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng đề xuất giải pháp quản lý tại huyện Yên 

Dũng tỉnh Bắc Giang 

CH2014.77 Đoàn Huyền Hà Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Bắc Giang 

CH2014.78 Phạm Thị  Thảo 
Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa phận tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 200  - 2013 

CH2014.79 Trần Mạnh  Toàn 
Đánh giá ảnh hưởng tới môi trường của một số dự án khai thác và chế biến quặng 

sắt trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

CH2014.80 Ong Thị Ngọc  Lan 
Nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng trên địa 

bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

CH2014.81 Vũ Vân  Anh 
 nh hưởng của phân bón đến sự phát thải metan từ đất trồng lúa nước ở xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

CH2014.82 Nguyễn Thị  Nụ 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

CH2014.83 Nguyễn Ngọc  Linh 

Đánh giá dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất tại kho thuốc bảo vệ thực 

vật Ghềnh Giềng xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và 

đề xuất một số giải pháp xử lý ô nhiễm 

CH2014.84 Đào Chí  Thiện 
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp thị trấn 

Phùng, Đan Phượng, thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp 



CH2014.85 Nguyễn Văn  Thạch 

Dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh 

hoạt hợp vệ sinh thị trấn Nậm Nhún, huyện Nậm Nhún, tỉnh Lai Châu trong giai 

đoạn vận hành 

CH2014.86 Thái Đồng Sơn Kỳ 
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

 


