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Trong giai đoạn mới thành lập, Bộ môn có 5 thành viên, do 

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà chịu trách nhiệm quản lý chung 

(2008-2010). TS. Ngô Thế Ân tiếp tục làm trưởng Bộ môn giai 

đoạn 2010-2012, GVC.TS. Nguyễn Thanh Lâm làm trưởng Bộ 

môn giai đoạn 2012-2016. Từ tháng 4 năm 2016, TS. Đinh Thị 

Hải Vân đang làm Trưởng Bộ môn với 08 giảng viên gồm 01 

Phó giáo sư, Tiến sỹ;  05 Tiến sỹ và 01 Nghiên cứu sinh và 01 

Thạc sỹ 

Bộ môn Quản Lý Môi Trường 

KHOA MÔI TRƯỜNG 
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  

Tel: 84 2462617694     Website: https://kmt.vnua.edu.vn/ 

  

GIỚI THIỆU 

Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường 

được thành lập theo quyết định số 815/QĐ-NNH ngày 24 tháng 

6 năm 2008 của Giám đốc Học viện Nông ngh iệp Việt 

Nam (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội). Nhiệm vụ chính 

của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ về lĩnh vực quản lý môi trường.  

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

• Ứng dụng kiểm toán chất thải và đề xuất giải pháp 

bảo vệ môi trường trong chăn nuôi lợn. Thời gian 

2019-2020. Đề tài khoa học cấp bộ 

 

• Tối ưu hóa hệ thống thu gom rác bằng mô hình đa 

tác tố và mô phỏng. Trường hợp nghiên cứu tại 

Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian 

2016-2017 do dự án Việt Bỉ tài trợ 

 

• Hiện trạng công tác quản lý môi trường chăn nuôi. 

Thời gian 2016-2017 

 

• Dự án REDD+ tại Bắc Kạn hợp tác với ĐH 

Copenhagen Đan Mạch. Thời gian: 2014-2017 

 

• Điều tra đánh giá thực trạng đa dạng sinh học; 

Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học 

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2015, định 

hướng đến năm 2020. Thời gian 2012 – 2013 

 

• Điều tra phân bố các hệ thống nông lâm kết hợp 

tiềm năng ở miền Bắc Việt Nam. Dự án của tổ 

chức Nông Lâm kết hợp thế giới. Thời gian: 2013-

2014 

 

• Dự án quản lý tài nguyên vùng cao (upland 

program) phối hợp với Đại học Hohenheim, Công 

hòa liên bang Đức. Thời gian: 2009-2014 

 

• Nghiên cứu biên soạn giáo trình Mô hình hóa 

trong quản lý môi trường, 2012 – 2013, Đề tài cấp 

Bộ 

 

• Nghiên cứu Nitơ vô cơ trong nước mặt và nước 

ngầm khu vực quanh Hà Nội, Việt Nam. Đề tài 

hợp tác Việt – Nhật. 2008 – 2010 

 

• Ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến 

chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Lai Vu, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 2008 – 2009 

 

• Điều tra, đánh giá các nguồn phát sinh và đặc 

điểm hệ thống tiêu thoát nước thải trong khu vực 

trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội làm cơ sở 

cho việc lựa chọn giải pháp xử lý, 2010, Đề tài cấp 

trường 

 

• Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt và nước 

ngầm bởi các hệ thống trang trại chăn nuôi lợn 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Đề tài hợp 

tác Việt – Bỉ 

 Tư duy  – Sáng tạo  – Yêu thiên nhiên 

QUẢN LÝ  

MÔI TRƯỜNG 

BĐKH 
QUẢN LÝ 

TÀI NGUYÊN 

Quản lý MT 

+ Kiểm toán 
môi trường 

+ Sản xuất 
sạch hơn 

+ Quản lý 
chất thải 

chăn nuôi 

Quản lý Tài 
Nguyên  

+ Quản lý tài 
nguyên rừng 

+ Chi trả dịch 
vụ môi 

trường (PES) 

+ ĐDSH cây 
dược liệu 

+ Bảo tồn tài 
nguyên 

chuyển vị  

 

Ứng phó 
BĐKH và 

phòng chống 
thiên tai 

+ Đánh giá tác 
động của 

BĐKH đến 
nông nghiệp 

+ NC mô hình 
thích ứng 

BĐKH 

+ Truyền 
thông môi 

trường 

 

ĐẠO TẠO 

HỆ ĐẠI HỌC 

 

• Quản ly ́ môi trường  

• Con người va ̀ môi trường  

• Sản xuất sạch hơn 

• Kiểm toán môi trường 

• Địa ly ́ cảnh quan 

• Quản ly ́ chất thải nguy hại  

• Truyền thông môi trường 

• Phương pháp nghiên cứu MT  

• Quản lý hành chính Môi trường  

• Thực hành Quản lý môi trường  

• Thực hành Quản lý hành chính nhà nước về môi 

trường; Đồ án Kiểm toán chất thải 

• Môi trường và ưu thế cạnh tranh 

CAO HỌC 

 

• Phân tích Hệ thống Môi trường; Quản lý Môi 

Trường Tổng hợp 

• Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và 

phát triển 

• Phát triển và BVMT 

• Quản lý chất thải nguy hại nâng cao 

• Phương pháp nghiên cứu môi trường nâng cao 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

ĐH Copenhagen (Đan Mạch), ĐH Nagoya , Viện 

nghiên cứu Chiến lược Môi trường- IGES (Nhật 

Bản), ĐH Hawaii (Mỹ), AIT (Thái Lan), ĐH Khon 

Kaen (Thái Lan), ĐH Hohenheim (CHLB Đức) 

+ Đào Tạo:  

Bộ môn đã trực tiếp hướng dẫn hơn 350 sinh viên đại học chính 

quy từ khóa 50 

+ Giáo Trình, Bài Giảng:  

Nguyễn Thanh Lâm (2012). Bài giảng Phương Pháp Nghiên cứu 

Môi Trường. NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội  

Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn (2012). Giáo 

trình: Quản lý môi trường. NXB Đại học Nông Nghiệp, Hà Nội 

Đinh Thị Hải Vân, Võ Hữu Công, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2019). 

Giáo trình: Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng 

+ Báo Quốc tế 

Hơn 20 bài báo quốc tế có chỉ số IF., 50 bài trong nước bao gồm 

tiếng Việt và tiếng Anh 

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 


