
DANH SÁCH LƯU CHIỂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2020 

STT MÃ TV HỌ VÀ TÊN   TÊN ĐỀ TÀI  

1 ĐH.2020.1 Bùi Đức Anh Quản lý chất thải chăn nuôi lợn ở xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
2 

ĐH.2020.2 
Bùi Thị Linh 

Điều tra, đánh giá công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
3 

ĐH.2020.3 
Bùi Thị Quỳnh Nga 

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải nhựa tại huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình  
4 

ĐH.2020.4 
Bùi Thị Thanh Xuân 

Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật phòng trị bệnh thối đen trên 

cây hoa phong lan 
5 

ĐH.2020.5 
Bùi Xuân Hùng 

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải 

chuyển hóa chất độc hóa học (Glyphosate) trong đất 
6 

ĐH.2020.6 

Đặng Thị Vang 

Đánh giá thực trạng quản lý môi trường của hoạt động sản xuất 

miến dong tại Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh 

Cao bằng và đề xuất giải pháp 
7 

ĐH.2020.7 
Đào Đức Phi 

Đánh giá hiện trạng phát sinh và công tác quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  
8 

ĐH.2020.8 

Đào Thị Cúc 

Đánh giá thực trạng phát sinh bao gói hóa chất bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình. 
9 

ĐH.2020.9 
Đinh Thị Hải Yến 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn tại khu  công 

nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương 
10 

ĐH.2020.10 
Đinh Thị Ngọc Anh 

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

tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
11 ĐH.2020.11 Đỗ Minh Hoàng Ứng dụng xúc tác quang dạng nổi xử lý chất hữu cơ trong nước 
12 

ĐH.2020.12 
Đoàn Thị Hà Giang 

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Probiotic ứng dụng trong nuôi 

trồng thủy sản 
13 

ĐH.2020.13 

Dương Bảo Anh Khoa 

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

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Cẩm La thị xã Quang Yên 

tỉnh Quảng Ninh 
14 

ĐH.2020.14 
Dương Đức Trung 

Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi gà ở thôn 

Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 
15 

ĐH.2020.15 

Dương Thị Kim 

Phương 

Đánh giá thực trạng phát thải nhựa trên địa bàn xã Đa Tốn, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
16 

ĐH.2020.16 
Dương Thị Quỳnh 

Ứng dụng kiểm toán chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại 

trên địa bàn huyện  Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
17 

ĐH.2020.17 
Hà Văn Khánh 

Thực trạng công tác quản lý và phát triển rừng trên địa bàn 

phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn 
18 

ĐH.2020.18 

Hồ Thị Phương 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự phát sinh rác thải rắn sinh 

hoạt quy mô hộ gia đình tại Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, 

Tỉnh Bắc Giang 
19 

ĐH.2020.19 
Hoàng Thị Hiên 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lí chất thải rắn sinh hoạt tại 

xã Lạc đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
20 ĐH.2020.20 Hoàng Thị Linh Phân lập và tuyển chọn giống vi sinh vật xử lý vỏ quả sầu riêng 
21 ĐH.2020.21 Hoàng Thị Ngân Nghiên cứu xử lý xác lợn theo phương pháp thủy phân 
22 ĐH.2020.22 Kiều Thị Hằng Nghiên cứu thu hồi sinh khối tảo bằng công nghệ tuyển nổi 
23 

ĐH.2020.23 
Lâm Thúy Linh Linh 

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phòng trị bệnh nấm đen thân 

trên cây hoa hồng 
24 

ĐH.2020.24 

Lê Cảnh Hưng 

Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn từ hoạt động sản 

xuất tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 



25 ĐH.2020.25 Lê Sơn Tùng Ứng dụng công nghệ hóa lý trong thu hồi vi tảo 
26 

ĐH.2020.26 
Lê Thị Huyền 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất sản sinh 

điện năng của hệ thống pin nhiên liệu vi sinh 
27 

ĐH.2020.27 
Lê Tiến Đạt 

Đánh giá tình hình quản lý chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn 

xã Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 
28 

ĐH.2020.28 
Lò Văn Son 

Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại 

Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
29 

ĐH.2020.29 
Lưu Tuấn Anh 

Ứng dụng động vật không xương sống cỡ lớn tầng đáy để cảnh 

báo chất lượng nước kênh mương thủy lợi 
30 

ĐH.2020.30 

Lý Thị Hiểm 

Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải từ hoạt động sản xuất 

miến dong tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng và đề xuất giải pháp quản lý 
31 

ĐH.2020.31 
Mai Thùy Dung 

Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến ự hình thành màng sinh học 

trong pin nhiên liệu vi sinh 
32 

ĐH.2020.32 
Ngô Quang Thuận 

Phân tích KAP (nhận thức, thái độ, hành vi) của các hộ gia đình 

về rác thải nhựa một lần trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
33 

ĐH.2020.33 
Ngô Thị Lưu Mỹ 

Thực trạng phát sinh rác thải nhựa trong sản xuất và kinh doanh 

lúa tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
34 

ĐH.2020.34 

Ngô Thị Minh Nguyệt 

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

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
35 

ĐH.2020.35 
Nguyễn Danh Thiệu 

Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật đối kháng với vi khuẩn gây 

bệnh thối nhũn trên cây rau 
36 

ĐH.2020.36 

Nguyễn Đỗ Thạch 

Thảo 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất rau tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm 
37 

ĐH.2020.37 
Nguyễn Minh Tâm 

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn tại làng nghề tái chế sản 

xuất giấy Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh 
38 

ĐH.2020.38 

Nguyễn Phúc Thắng 

Đánh giá hoạt động của lò đốt chất thải sinh hoạt RS-4000 tại 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 

(URENCO 11) 
39 ĐH.2020.39 Nguyễn Thị Anh Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật để phân hủy xác lợn 
40 

ĐH.2020.40 
Nguyễn Thị Hương 

Đánh giá hiện trạng phát sinh rác thải nhựa một lần trong sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
41 

ĐH.2020.41 

Nguyễn Thị Khánh 

Linh 

Nghiên cứu tuyển chọn vi sinh vật phòng bệnh thối nhũn cho 

cây hoa phong lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea) 
42 

ĐH.2020.42 
Nguyễn Thị Kim Chi 

Đánh giá thực trạng quản lý nước thải tại khu công nghiệp Đại 

An - tỉnh Hải Dương 
43 

ĐH.2020.43 
Nguyễn Thị Kim Dung 

Thực trạng phát sinh rác thải nhựa trong sản xuất và kinh doanh 

lúa tại Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
44 

ĐH.2020.44 
Nguyễn Thị Lan Anh 

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phòng trị bệnh gỉ sắt trên 

cây hoa phong lan 
45 

ĐH.2020.45 

Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Tổng hợp hệ nano sắt (0)-bentonit để xử lý các hợp chất hữu cơ 

thơm trong nước 
46 

ĐH.2020.46 

Nguyễn Thị Linh 

Trang 

Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến việc sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật tại Phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 
47 

ĐH.2020.47 
Nguyễn Thị Ninh 

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Gia 

Lâm trong mùa COVID-19 năm 2020 
48 

ĐH.2020.48 

Nguyễn Thị Phương 

Huyền 

Đánh giá đặc trưng của các dạng nước thải giàu hữu cơ và xác 

định tiềm năng thu hồi điện năng 
49 ĐH.2020.49 Nguyễn Thị Thanh Đánh giá hàm lượng PAHs trong môi trường không khí tại 



Huyền Hương Trầm, Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội 
50 

ĐH.2020.50 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Đánh giá chất lượng sông Đại Phú Giang (nhánh sông Cửu An 

) đoạn chảy qua địa phận xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương 
51 

ĐH.2020.51 
Nguyễn Thị Xuân 

Phân vùng chất lượng nước sông Sò, Nam Định và đề xuất giải 

pháp 
52 

ĐH.2020.52 
Nguyễn Thu Hương 

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Xuân Khê, 

Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
53 

ĐH.2020.53 
Nguyễn Tuấn Anh 

Đánh giá hiện trạng một số cơ sở chăn nuôi bò trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 
54 

ĐH.2020.54 
Nguyễn Tuấn Đạt 

Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi bò sữa tại Xã 

Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội 
55 

ĐH.2020.55 
Nguyễn Việt Hưng 

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng tảo 
56 

ĐH.2020.56 
Nguyễn Việt Hưng 

Đánh giá hiện trạng quản lý, xử lý phân gà trên địa bàn huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 
57 

ĐH.2020.57 

Nguyễn Xuân Tiến 

Đánh giá sự thay đổi kinh tế hộ gia đình của người dân phường 

Thạch Bàn quận Long Biên trước và sau khi vận hành Trung 

tâm Thương mại AEON Mall Long Biên 
58 

ĐH.2020.58 

Ninh Thị Dung 

Nghiên cứu lựa chọn điều kiện nhân giống cấp 2 cho chế phẩm 

sinh học đối kháng với bệnh thối nhũn vi khuẩn trên cây hoa 

lan Hồ Điệp 
59 

ĐH.2020.59 
Phạm Anh Tuấn 

Đánh giá thực trạng xử lý phế thải nông nghiệp tại xã Trung 

Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
60 

ĐH.2020.60 

Phạm Công Đức 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả 
61 

ĐH.2020.61 
Phạm Minh Hoàng 

Nghiên cứu lựa chọn điều kiện nhân giống cấp 2 cho chế phẩm 

sinh học đối kháng với bệnh thối nhũn do vi khuẩn trên cây rau 
62 

ĐH.2020.62 
Phạm Phú Diễn 

Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa tại 

xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Binh 
63 

ĐH.2020.63 
Phạm Quang Hải 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lí và xử lí rác thải sinh hoạt 

tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
64 

ĐH.2020.64 
Phạm Thị Ngọc Anh 

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải nguy hại tại một số cơ sở 

y tế tuyến tỉnh Thái Bình 
65 

ĐH.2020.65 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dạng viên nén từ 

phân gà 
66 

ĐH.2020.66 
Phan Thị Thu Hương 

Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 17 về môi trường an toàn 

thực phẩm tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
67 

ĐH.2020.67 
Sùng A Kính 

Đánh giá thực trạng phát triển cây Sa nhân tím trên địa bàn xã 

Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
68 

ĐH.2020.68 

Tạ Thị Hà 

Đánh giá hiệu quả mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ 

gia đình bằng vòng tròn chuối tại xã Xuân Khê, Huyện Lý 

Nhân, Tỉnh Hà Nam 
69 

ĐH.2020.69 
Tạ Thị Hằng 

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phòng trị côn trùng gây hại 

cho cây hoa hồng 
70 

ĐH.2020.70 
Trần Thị Minh Châu 

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thối 

nhũn do vi khuẩn cho cây hoa Lan Hồ Điệp 
71 

ĐH.2020.71 

Trần Thị Nhung 

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

bằng PAC (Poly aluminium chloride) và cây Rong đuôi chồn 

(Ceratophyllum) 



72 

ĐH.2020.72 

Trần Thị Thủy 

Sơ bộ xác định thành phần các hợp chất thứ cấp, khả năng ức 

chế sinh trưởng với vi khuẩn lam độc (Microcystis aeruginosa) 

của cây Rau mương đứng (Ludwigia octovalvis) 
73 

ĐH.2020.73 
Triệu Hồng Lụa 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới cho lúa đến phát thải 

khí CH4 tại xã Mậu Đông - huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái 
74 

ĐH.2020.74 
Võ Thị Quỳnh Trang 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình 
75 

ĐH.2020.75 
Vũ Quốc Đạt 

Đánh giá công tác quản lý phế phụ phẩm đồng ruộng tại xã 

Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 
76 

ĐH.2020.76 
Vũ Thạch Huy 

Đánh giá quy trình đồng xử lý chất thải công nghiệp tại nhà 

máy xi măng Thành Công III, tỉnh Hải Dương 
77 

ĐH.2020.77 
Vũ Việt Lệ 

Kiểm toán chất thải tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 
 

 


