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         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO  

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NĂM 2017 

 

 1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo 
 - Tên chuyên ngành: Quản lý Tài Nguyên và Môi trường 

 - Mã số: 60 85 01 01 

 - Quyết định số 5639/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28/11/2016 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số số 4646/ QĐ-ĐHTN-SĐH ngày 5/12/2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao cho Trường Đại học Khoa học đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên 

và Môi trường. 

 2. Đơn vị quản lý chuyên môn 
 Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. 

 3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-ĐHKH-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2012 

của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học-ĐHTN). 

Đào tạo sau đại học (SĐH) trang bị học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng 

tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.   

 Đào tạo SĐH bao gồm đào tạo các bậc thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH. Người theo học bậc thạc sĩ được gọi là học viên cao học, 

người theo học bậc tiến sĩ được gọi là nghiên cứu sinh (NCS), người tham gia chương trình đào tạo SĐH được gọi chung là học viên. 

 Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - 

công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được 

đào tạo. 

Chương trình thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường nhằm trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành để 

xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có chuyên môn vững vàng; có 

năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề 

thuộc chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung và ở khu 

vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng. Cụ thể: 

 3.1 Về kiến thức:   

 - Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia, có tư duy phản biện trong lĩnh vực quản lý tài 

nguyên, quản lý môi trường. 
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- Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường. 

- Có kiến thức chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. 

 3.2 Về kĩ năng:  

 - Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.   

  - Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực quản 

lý tài nguyên và môi trường. 

- Có thể đọc hiểu một báo cáo, tài liệu tham khảo; viết báo cáo; trình bày các ý kiến liên quan đến chuyên môn bằng ngoại ngữ. 

 3.3 Về năng lực:   

 - Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn; nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát 

triển nhiệm vụ công việc được giao; xử lý những vấn đề và đề xuất những sáng kiến có giá trị thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi 

trường. 

- Có năng lực xây dựng, thẩm định kế hoạch; phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý 

tài nguyên và môi trường.  

- Có năng lực tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh và dẫn dắt chuyên 

môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Có năng lực đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm 

về những kết luận chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. 

 4. Các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo của chuyên ngành 

 4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành đào tạo 

 Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt nghiệp 
Chuyên ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH  

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 

1 Ngô Văn Giới, sinh năm 1980, 

Trưởng Khoa, Trường ĐH khoa học 

- Đại học Thái Nguyên 

  

Tiến sĩ,        

Việt Nam, 2013 

Khoa học môi 

trường/ Môi 

trường đất và 

nước 

 

2013 

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ; 2 dự 

án cấp nhà nước; 

- Hướng dẫn 03 thạc sĩ tốt nghiệp 

- Đăng 15 bài báo khoa học 
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Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt nghiệp 
Chuyên ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH  

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 

2 Văn Hữu Tập, sinh năm 1978, 

Trưởng BM, Trường ĐH khoa học – 

Đại học Thái Nguyên 

 Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

Khoa học môi 

trường/Môi trường 

nước 

2015 - Đăng 9 bài báo, 2 bài SCI.  

- Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp 

ĐH; tham gia 02 đề tài cấp bộ, 01 

dự án cấp Nhà nước 

3 Kiều Quốc Lập, sinh năm 1982, 

Trưởng BM , Trường ĐH khoa học - 

Đại học Thái Nguyên 

 Tiến sĩ, 

Trung Quốc, 2014 

Quản lý tài nguyên/ 

Bản đồ và GIS 

 

2014 

- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp NN, 01 

đề tài cấp ĐH, tham gia 01 dự án 

cấp NN, 01 đề tài ĐH 

- Đăng 15 bài báo trong và ngoài 

nước.  

4 Đỗ Thị Vân Hương, sinh năm 1983, 

Trưởng BM Trường ĐH khoa học - 

Đại học Thái Nguyên 

 Tiến sĩ,      

  Việt Nam, 2014 

Địa lý tài nguyên và 

môi trường 

 

2014 

- Đăng 10 bài báo.  

- Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp 

ĐH 

5 Vương Trường Xuân, sinh năm 

1979, Giảng viên Trường ĐH khoa 

học - Đại học Thái Nguyên 

 Tiến sĩ,    

CHLB Đức, 2015 

Hóa môi trường 2015 - Đăng 03 bài báo khoa học trên 

các tạp chí trong nước và quốc tế. 

6 Trần Viết Khanh, sinh năm 1962, 

Giảng viên Trường ĐH khoa học – 

Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên 

PGS 

2009 

Tiến sĩ, 

Việt Nam,  

2001 

Địa lý tài nguyên và 

môi trường 

2002 - Chủ trì 02 đề tài cấp Bộ, 1 đề 

tài của tỉnh.  

- Đăng 38 bài báo khoa học  

7 Nguyễn Anh Hùng (1980), Giảng 

viên Trường ĐH khoa học - ĐH 

Thái Nguyên 

 Tiến sĩ,        

Việt Nam,  

2014 

Sinh thái học  và Tài 

nguyên sinh vật 

2014 - Đăng 5 bài báo đăng trên các tạp 

chí  
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Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt nghiệp 
Chuyên ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH  

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 

8 Hoàng Lâm (1976), Giảng viên 

Trường ĐH khoa học – ĐH Thái 

Nguyên 

 Tiến sĩ,  

Hàn Quốc, 2007 

Hóa môi trường/Hóa 

nông nghiệp 

2009 - Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ  

- Đăng 03 bài báo quốc tế  

- Công bố 12 bài báo khoa học 

trong nước 

9 Lê Thị Thanh Hương (1982), Giảng 

viên Trường ĐH khoa học – ĐH 

Thái Nguyên 
 

Tiến sĩ,     Việt 

Nam, 2015 

Sinh thái học  và Tài 

nguyên sinh vật 

2015 
- Đăng 03 bài báo quốc tế, 02 bài 

báo trong nước 

10   Đặng Văn Minh (1959), Giảng viên, 

Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên 

GS 

2015 

Tiến sĩ, Canada, 

 2002 

Khoa học đất 2002 - Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Nhà 

nước, 05 đề tài cấp Bộ 

- Đăng 10 bài báo đăng trên các tạp 

chí trong và ngoài nước.  

11  Hoàng Bích Ngọc (1956), Giảng viên 

Trường ĐH khoa học – ĐH Thái 

Nguyên 

 Tiến sĩ,     

 Việt Nam, 2002 

Quản lý Tài nguyên 2004 - Đăng 03 trong nước 

12 Nguyễn Phương Mai (1982), Giảng 

viên Trường ĐH khoa học – ĐH Thái 

Nguyên 

 Tiến sĩ,      

Đức, 2015 

Quản lý Tài Nguyên 2016 - Đăng 03 bài báo quốc tế, 02 bài 

báo trong nước 

 

 Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường 

Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH 

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 
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Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH 

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 

1 

Hoàng Văn Phụ, 1958, Phó 

trưởng khoa Quốc tế, Đại học 

Thái Nguyên. 

PGS, 

2005 

TS, Thái Lan, 

1991 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường nông 

nghiệp 

2002, 

ĐHTN 

- 08 đề tài 

- 20 bài báo 

2 

Lương Thị Hồng Vân (1958), 

Giảng viên Trường ĐH khoa học – 

ĐH Thái Nguyên 

PGS 

2005 

Tiến sĩ,       

Việt Nam, 1999 

Sinh thái  học 1999 - 03 đề tài 

- 08 bài báo 

3 
Trần Thu Hà, 1971, Giảng viên, 

ĐH Nông lâm TN 
 

TS, Úc, 

2007 

Khoa học 

môi trường 

2008, 

ĐHTN 

- 04 đề tài 

- 21 bài báo 

4 
Hồ Ngọc Sơn, 1976, Giảng viên, 

ĐH Nông lâm TN 
 TS, Úc, 2013 

Khoa học 

môi trường 

2013, 

ĐHTN 

- 05 đề tài 

- 11 bài báo 

5 
Phan Đình Binh, 1976, Giảng 

viên, ĐH Nông lâm TN 

PGS 

2014 

TS, 

Đài Loan, 2011 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

2011, 

ĐHTN 

- 05 đề tài 

- 22 bài báo 

6 
Nguyễn Xuân Trường, phó ban 

đào tạo ĐHTN 

PGS. 

2015 

TS, Liên bang 

Nga, 2006 

Địa lý kinh tế 

học 

2008, 

ĐHTN 

- 05 đề tài 

- 34 bài báo 

- 02 sách, giáo trình 

7 
Nguyễn Thị Hồng, Trưởng 

Khoa, Đại học Sư Phạm TN 

PGS. 

2013 

TS, 

 Việt Nam, 

2005 

Địa lý Tự nhiên 
2006, 

ĐHTN 

- 04 đề tài 

- 15 bài báo 
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Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH 

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 

8 
Phạm Hoàng Hải, Viện địa lý, 

Viện HLKHVN 

GS. 

2013 

TSKH, 

Nga, 1993 

Địa lý cảnh 

quan 

1995, 

Viện ĐL 

- 20 đề tài 

- 35 bài báo 

 

9 
Uông Đình Khanh, Viện địa lý, 

Viện HLKHVN 

PGS. 

2015 

TS, 

Việt Nam 2006 

Địa lý Tài 

nguyên 

2007, 

Viện ĐL 

- 10 đề tài 

- 12 bài báo 

 

10 
Phan Đông Pha, Viện địa chất, 

Viện HLKHVN 
 

TS, 

Nga, 1999 

Tài nguyên 

khoáng sản 

2002, 

Viện ĐC 

- 8 đề tài 

- 16 bài báo 

 

11 
Đào Đình Châm, Viện địa lý, 

Viện HLKHVN 
 

TS, 

Nga, 2004 

Tai biến thiên 

nhiên 

2005, 

Viện ĐL 

- 11 đề tài 

- 21 bài báo 

 

12 

Vũ Quyết Thắng, Trường Đại 

học Khoa học tự nhiên ĐHQG 

HN 

PGS, 

2012 

TS, 

Việt Nam 2000 

Khoa học môi 

trường 
2001 

- 6 đề tài 

- 25 bài báo 

 

13 
Lưu Đức Hải, Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên ĐHQG HN 

PGS, 

1998 

TS, 

LB Nga 1988 

Khoa học môi 

trường 
1999 

- 8 đề tài 

- 13 bài báo 
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Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham 

gia đào 

tạo SĐH 

Thành tích khoa học (số 

lƣợng đề tài, các bài báo) 

14 
Nguyễn An Thịnh, Đại học 

Khoa học tự nhiên ĐHQG HN 

PGS, 

2014 

TS, 

Việt Nam 2007 

Địa lý Tài 

nguyên 
2008 

- 6 đề tài 

- 17 bài báo 

 

15 

Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng, 

Viện Môi Trường, Viện 

HLKHVN 

PGS, 

2014 

TS, 

LB Nga 1999 

Quản lý môi 

trường 
2000 

- 8 đề tài 

- 17 bài báo 

 

16 
Đặng Đình Kim, Viện Môi 

Trường, Viện HLKHVN 

GS, 

2012 

TS, 

LB Nga 1995 

Quản lý môi 

trường 
1997 

-21 đề tài 

- 34 bài báo 

 

 

 4.2. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành  

 4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

  Thông tin chung về chương trình đào tạo Quản lý Tài Nguyên và Môi trường 

  - Năm bắt đầu đào tạo: 2017 

  - Thời gian tuyển sinh: tháng 4 và tháng 9 hàng năm 

  - Môn thi tuyển: Môn thi Cơ bản: Các Khoa học Trái đất 

     Môn thi Chủ chốt: Cơ sở Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

     Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Số tín chỉ tích lũy: 60 TC 

- Tên văn bằng (tiếng việt và tiếng Anh): Thạc sỹ Quản lý Tài Nguyên và Môi trường – Master of of Resources and 

Environment Management 

- Tên chuyên ngành: Tiếng Việt: Quản lý Tài Nguyên và Môi trường; Tiếng Anh: Resources and Environment Management 
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 4.2.2. Chương trình đào tạo  

   Bảng 3. Chƣơng trình Thạc sĩ Quản lý Tài Nguyên và Môi trƣờng 
Mã số học phần Tên học phần Khối lƣợng tín chỉ (TC) 

Phần chữ Phần số  Tổng  số  LT TH 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 8 8 0 

PHI 113 Triết học  3 3 0 

ENG 115 Ngoại ngữ  5 5 0 

II. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ 25   

1. Các học phần bắt buộc 13   

MEN 212 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

2 2 0 

PRM 212 Nguyên lý trong quản lý tài nguyên môi trường 2 2 0 

SPR 213 Chính sách và chiến lược tài nguyên môi trường 3 3 0 

ISO 213 Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 3 2 1 

A3S 213 Ứng dụng công nghệ 3S trong quản lý tài nguyên và môi trường 3 1 2 

2. Các học phần tự chọn (Chọn 4 trong 6 học phần) 12   

SSM 213 Quản lý bền vững đất đai 3 2 1 

WSM 213 Quản lý bền vững tài nguyên nước 3 2 1 

CCA 213 Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng 3 2 1 

MFD 213 Quản lý tài nguyên rừng cho phát triển bền vững 3 2 1 

MMR 213 Khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 3 2 1 

SWH 213 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 2 1 

III. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 15   

1. Các học phần bắt buộc 6   

RME 312 Quản lý tài nguyên và quy hoạch môi trường  2 1 1 

FWM 314 Thực tập thực tế 4 0 4 
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Mã số học phần Tên học phần Khối lƣợng tín chỉ (TC) 

Phần chữ Phần số  Tổng  số  LT TH 

2. Các học phần tự chọn (Chọn 3 trong 5 học phần) 9   

DRA 313 Đánh giá rủi ro và quản lý thiên tai 3 2 1 

SEA 313 Đánh giá tác động môi trường chiến lược 3 2 1 

ERE 313 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường 3 2 1 

AEM 313 Quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn 3 2 1 

UIM 313 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 3 2 1 

IV. LUẬN VĂN THẠC SỸ 12   

MAT 412 Luận văn thạc sĩ 12 6 6 

TỔNG SỐ 60   

 

 4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng 

  Bảng 4. Các điều kiện phục vụ cho đào tạo 

TT Các điều kiện phục vụ ĐT Số lƣợng và chất lƣợng 

1 Phòng ceminar  
Có 3 phòng hội thảo trong đó được trang bị đầy đủ bàn ghế,  máy chiếu, âm thanh phục vụ 

hội thảo khoa học, bảo vệ luận văn, luận án của các học viên sau đại học. 

2 Giảng đường, ký túc xá 

Giảng đường có 4 phòng dành riêng cho Đào tạo sau đại học. Khu Ký túc xá có 160 phòng 

với diện tích 7.689.5m
2
 đáp ứng được nhu cầu nội trú của sinh viên và học viên sau đại học 

của nhà trường. 

3 Thư viện 

Thư viện gồm có 4 phòng với diện tích là 158.2m
2
 gồm 10 máy tính kết nối với Trung 

tâm học liệu Đại học Thái Nguyên để tra cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu. Tài 

liệu tham khảo có gần 100 đầu sách với 1668 quyển dành cho đào tạo sau đại học 

4 Phòng học Ngoại ngữ 
Nhà trường được trang bị  01 phòng học ngoại ngữ được trang bị 41 máy tính cấu hình 

cao và phần mềm hiện đại đáp ứng được yêu cầu học ngoại ngữ của học viên sau đại học 

5 Phòng Thực hành tin học 
Nhà trường có 04 phòng thực hành tin học diện tích là 245m

2
 được trang bị 120 máy tính 

phục vụ thực hành tin học và một số học phần có liên quan  

6 Phòng Thí nghiệm Phòng thí nghiệm của nhà trường hiện nay là 20 phòng với diện tích 1414.6m
2
 có các 
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thiết bị thí nghiệm chuyên sâu và đại cương, dụng cụ thí nghiệm phục vụ đào tạo đại học 

và sau đại của trường 

 

         Bảng 5. Phòng thí nghiệm, cơ sở thƣc̣ hành và trang thiết bi ̣ phục vụ thí nghiệm, thƣc̣ hành 

Số TT 

Tên phòng TN, 

xƣởng, trạm trại, cơ 

sở TH 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị Số lượng 
Phục vụ 

MH /HP 

1 
Phòng thí nghiệm Địa 

lý - Tài nguyên  
130 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử 01 

 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 01 

Máy đo cường độ âm thanh 01 

Lò vi sóng 01 

Máy hút ẩm Sam sung công xuất 12 lít/ngày 01 

Bản đồ các loại 30 

Bộ mẫu đá và khoáng vật 01 

Bộ mẫu đá quý 01 

Búa địa chất 05 

Bộ phân tích BOD 01 

La bàn địa chất 05 

Máy định vị vệ tinh cầm tay (GPS) 01 

Máy đo gió cầm tay 01 

Máy kinh vĩ  điện tử (Trắc địa) 01 

Máy lấy mẫu khí 01 

Máy lấy mẫu nước 01 

Máy đo bụi tổng số 01 

Máy đo khí áp 01 
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Máy đo nhiệt độ không khí 01 

Mô hình quả địa cầu  (Ɵ 40) 05 

Ống nhòm 01 

Thước kẻ, Kompa địa chất 10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Phòng thí nghiệm hóa 

môi trường 

320 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (Thermo) 01 

 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (Thermo) 01 

Thiết bị phân tích COD (Orberco) 01 

Bộ máy đo pH/Nhiệt độ cole Parmer 01 

Máy cất nước SAMBO 01 

Máy hút ẩm 01 

Máy chuẩn độ tự động 01 

Bộ cất tự động - Hãng VELP (bộ cất Kendal) 

Bộ phá mẫu DK6/48 
01 

Tủ ấm hãng LENTON 01 

Máy ly tâm và phụ kiện hãng COLE-PARMER 

- Bộ đổi nguồn Li oa 

- Ống li tâm 6c/bộ 

01 

Tủ sấy  01 

Tủ hút Labcaire –UK 01 

Tủ nung Bamstead  01 

Đầu đo ion Flo-rua  01 

Máy phát điện + tủ điều hành 01 

Máy bay hơi quay tròn TKA KV 05 – ST 1P – B 01 

Máy cất nước 1 lần Jencons 01 

   Giàn lắc (máy lắc ) 01  
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3. 

 

Phòng phân tích vật lý 

môi trường 

 

200 

Bộ điện cực chọn lọc 01 

Tủ ổn nhiệt TS606/2 WTW 01 

Cân phân tích điện tử 4 số 01 

Máy khuấy từ gia nhiệt 01 

Lò vi sóng  MWS2 01 

Cân Mekler 01 

Máy Cực phổ CPA HH5 01 

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ 01 

Máy đo độ rung ORION 01 

Máy phát điện xách tay 01 

Máy nén khí 01 

4. 
Phòng thí nghiệm tài 

nguyên sinh vật 
230 

Lấy mẫu thực vật, côn trùng Việt Nam  01 

 

Máy đo pH/nhiệt độ  Corning 01 

Lấy mẫu bùn đáy Cole – Parmer (USA)   01 

Lấy mẫu sinh vật trôi nổi Cole-Parmer (USA)  01 

Lấy mẫu nước ngang 

Messaenger, 8-OZ split- barrel, stainless steel (01) 

Dây polyme  (10 m) 

Carrying case (01) 

01 

Thiết bị đo độ trong Cole – Parmer (USA) 01 
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 4.4. Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo 

Bẳng 6. Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trƣờng 

 

TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

1. Trần Văn Điền 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản 

lý tài nguyên và môi trường 
NXB Nông nghiệp Việt Nam 2014 5 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong quản lý 

tài nguyên và 

môi trường 

2. Vũ Cao Đàn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXBKHKT Việt Nam 2010 15 

3. Nguyễn Huy Tài Phương pháp thu thập số liệu NXB Nông nghiệp Việt Nam 2009 - 

4. Phạm Thị Thu Thủy Giáo trình thống kê phép thí nghiệm 
Đại học mỏ địa 

chất 
Việt Nam 2009 5 

5. Phạm Văn Cự 
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn 

thám trong quản lý tài nguyên & Môi trường 
VTGEO, Hà Nội Việt Nam 2010 5 

6.  Lê Huy Bá Tài Nguyên Môi trường và phát triển bền vững NXBKHKT Việt Nam 2002 10 

Nguyên lý 

trong quản lý 

tài nguyên 

môi trường 

7.  Nguyễn Xuân Cự Tài nguyên Rừng ĐHQG HN Việt Nam 1999 5 

8.  Lưu Đức Hải Tài nguyên khoáng sản ĐHQG HN Việt Nam 2000 - 

9.  Nguyễn Chu Hồi Cơ sở Tài nguyên và Môi trường biển ĐHQG HN Việt Nam 2002 10 

10.  Lưu Đức Hải Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững ĐHQG HN Việt Nam 2006 5 

11.  Lê Văn Khoa Chiến lược và chính sách môi trường ĐHQG HN Việt Nam 2006 20 Chính sách 

và chiến lược 

tài nguyên 

môi trường 
12.  TT Chính phủ 

Quyết định 1250/QĐ-TTg "Phê duyệt chiến 

lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 

2020, tầm nhìn đến 2030". 

Văn phòng chính 

phủ 
Việt Nam 2013 - 

13.  Lê Huy Bá 
Hệ quản trị môi trường ISO 14001 lý thuyết và 

thực tiễn 
NXB KHKT Việt Nam 2006 10 

Quản lý môi 

trường theo 

tiêu chuẩn 

ISO 
14.  

Trung tâm năng suất 

Việt Nam 
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 NXB Thế giới mới Việt Nam 2003 5 

15.  
Nguyễn Thị Phương 

Loan 
Giáo trình tài nguyên nước 

NXB ĐH Quốc gia 

Hà Nội 
Việt Nam 2005 5 

 

 

 16.  Hoàng Hưng Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước NXB ĐH Quốc gia Việt Nam 2005 5 
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TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

TP HCM  

Quản lý bền 

vững tài 

nguyên nước 

17.  Nguyễn Thanh Sơn Đánh giá tài nguyên nước NXB ĐHQG  2007 5 

18.  
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến 

năm 2020 

NXB. Văn hóa, 

Thông tin 
Việt Nam 2006 10 

19.  
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật tài nguyên nước NXB Lao động Việt Nam 2012 15 

20.  Trung tâm khí tượng  Biến đổi khí hậu NXB KHKT Việt Nam 2009 10 

Biến đổi khí 

hậu và giải 

pháp thích 

ứng 

21.  IPCC Climate change  Đức 2014  

22.  
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
Kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
Việt Nam 2011 - 

23.  Nguyễn Đức Ngữ 

Dự án: nâng cao nhận thức và tăng cường năng 

lực cho địa phương trong việc thích ứng về 

giảm nhẹ biến đổi khí hậu, Mã số: VN/05/009 

Nxb Khoa học - Kỹ 

Thuật 
Việt Nam 2007 10 

24.  
Viện khí tượng thủy 

văn 

Tuyển tập công trình nghiên cứu Biến đổi khí 

hậu – tập 1, tập 2 

Viện khí tượng 

thủy văn 
Việt Nam 1996 2 

25.  Lê Hồng Phúc Lâm nghiệp cộng đồng NXB Nông nghiệp Việt Nam 2007 20 

Quản lý tài 

nguyên rừng 

cho phát triển 

bền vững 

26.  
Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 

Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 

2006-2020 
NXB Nông nghiệp Việt Nam 2006 1 

27.   Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm NXB Nông nghiệp Việt Nam 2004 5 

28.  Nguyễn Xuân Cự Tài Nguyên Rừng NXB ĐHQG HN Việt Nam 2007 5 

29.  Hoàng Xuân Tý Các khái niệm về vai trò của tri thức bản địa NXB Nông nghiệp Việt Nam 1998 - 

30.  Lê Đức Tổ Quản lý biển NXB ĐHQG HN Việt Nam 2004 10 Quản lý tài 

nguyên môi 

trường biển 

đảo 

31.  UNLOS Luật biển quốc tế NXB Chính trị QG Việt Nam 1982 - 

32.  Bộ KH&CN 
Chương trình điều tra, nghiên cứu biển cấp Nhà 

nước KHCN-06 (1996-2000), Biển Đông tập 
NXB ĐHQG HN Việt Nam 2003 2 
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TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

1,2,3,4 

33.  Quốc hội Việt Nam Luật biển Việt Nam NXB Chính trị QG Việt Nam 2012 - 

34.  Trịnh Văn Tuyên Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại NXB KHKT Việt Nam 2014 50 

Quản lý chất 

thải rắn và 

chất thải 

nguy hại 

35.  Nguyễn Văn Phước Quản lý và xử lý chất thải rắn NXB Xây dựng Việt Nam 2009 20 

36.  
Nguyễn Xuân 

Nguyên 
Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn NXB KHKT Việt Nam 2004 20 

37.  Bộ TN&MT Luật bảo vệ môi trường NXB Tư pháp Việt Nam 2013 1 

38.  Forbes R McDougall Integrated Solid Waste Management Second Edition Anh 2001 - 

39.  Nguyễn Thế Thôn Quy hoạch môi trường phát triển bền vững NXB KHKT Việt Nam 2004 20 

Quản lý tài 

nguyên và 

quy hoạch 

môi trường 

40.  Vũ Quyết Thắng Quy hoạch môi trường NXB KHKT Việt Nam 2003 10 

41.  J.H. Baldwin Environmental planning and management 
London Westview 

press 
Anh 1985 2 

42.  P. A. Stone 
Development And Planning Economy: 

Environmental And Resource Issues 
E & FN Spon Anh 1998 1 

43.  
Daphne Spain 

Daphne Spain 
Urban and Environmental Planning 

University of 

Virginia 
Hà Lan 2005 2 

44.  Lê Huy Bá và Cs 

Phương pháp nghiên cứu khoa học (dành cho 

SV ngành Môi trường, Sinh học và các ngành 

liên quan) 

NXB ĐHQG TP 

Hồ Chí Minh 
Việt Nam 2007 10 

 

Thực tập thực 

tế 
45.  

Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ, Lưu Ngọc Trình 

Ý nghĩa và nội dung việc tư liệu hoá tri thức, 

kinh nghiệm truyền thống, bản địa trong bảo 

tồn đa dạng sinh học nông lâm nghiệp 

NXB Nông nghiệp Việt Nam 2008 20 

46.  
Tăng Văn Đoàn, 

Trần Đức Hạ 
Giáo trình thực hành Kỹ thuật môi trường NXB Giáo dục Việt Nam 2009  

47.  Lê Quốc Hùng Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi Viện khoa học và Việt Nam 2006 10 
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TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

trường nước công nghệ Việt 

Nam 

48.  
Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn và 

Môi trường 

Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi 

ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm 

thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu 

NXB Tài nguyên – 

Môi trường và Bản 

đồ VN 

Việt Nam 2015 5 

Đánh giá rủi 

ro và quản lý 

thiên tai 

49.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tài liệu quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng (tài liệu dánh cho cấp xã) 
NXB Nông nghiệp Việt Nam 2014 2 

50.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng 
NXB Nông nghiệp Việt Nam 2014 2 

51.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và 

thích ứng với biến đổi khí hậu 
NXB Nông nghiệp Việt Nam 2011 2 

52.  FAO 
Disaster risk management systems analysis 

 
Stephan Baas Italia 2009 1 

53.  
Ban chỉ đạo phòng 

chống lụt bão Trung 

ương 

Tài liệu hướng dẫn ứng phó khẩn cấp và phục 

hồi sớm (Hướng dẫn ứng phó khẩn cấp và phục 

hồi sớm khi xẩy ra bão, áp thấp nhiệt đới,) 

Ban chỉ đạo phòng 

chống lụt bão 

Trung ương 

Việt Nam 2011 1 

54.  
Roger Perman, Yue 

Ma, James 

McGilvray 

Natural resource and environmental economics 
Pearson Education 

Ltd 
Mỹ 2003 1 

 

 

 

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên và môi 

trường 

55.  
Tom Tietenberg and 

Lynne Lewis 
Environmental  and natural resource economics 

Pearson addison 

weslley 
Mỹ 2009 1 

56.  
Jonathan M. Harris 

and Brian Roach 

Environmental and natural resource economics: 

a contemporary approach 

GDAE 

 
Đức 2009 1 

57.  
Barry Field & Nancy 

Olewiler,  
Environmental and natural resource Economics 

Chương trình kinh 

tế và môi trường  
Việt Nam 2005 10 

58.  Hoàng Xuân Cơ,  Giáo trình Kinh tế môi trường NXB Giáo dục Việt Nam 2005 20 

59.  Phạm Ngọc Hổ Đánh giá tác động môi trường NXB ĐHQG HN Việt Nam 2000 10  
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TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

60.  Đặng Văn Minh Giáo trình đánh giá tác động môi trường NXB Nông nghiệp Việt Nam 2013 20  

Đánh giá tác 

động môi 

trường chiến 

lược 

61.  Lê Trình Đánh giá tác động môi trường NXB KHKT Việt Nam 2001  

62.  Bộ TN&MT 

Thông tư 27/TT-BTNMT, Hướng dẫn lập báo 

cáo ĐMC, ĐTM, và kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

 Việt Nam 2015 - 

63.  TT chính phủ 
Nghị định 18/NĐ-CP, Hướng dẫn lập báo cáo 

ĐMC, ĐTM và kế hoạch BVMT 
 Việt Nam 2015 - 

64.  Đường Hồng Dật Cẩm nang phân bón NXB Hà Nội Việt Nam 2006 5 

Quản lý môi 

trường nông 

nghiệp nông  

65.  Đỗ Hàm 
Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe 

cộng đồng 

NXB Lao động - 

Xã hội 

Việt Nam 
2007 10 

66.  Lưu Đức Hải Cẩm nang quản lý môi trường NXB ĐHQG HN Việt Nam 2006  

67.  Lê Văn Khoa Nông nghiệp và Môi trường NXB ĐHQG HN Việt Nam 2002 20 

68.  Trịnh Thị Thanh Quản lý chất thải nguy hại NXB ĐHQG HN Việt Nam 2005 10 

69.  Phạm Ngọc Đăng 
Quản lý môi trường khu đô thị và khu công 

nghiệp 
NXB Xây dựng Việt Nam 

2002

. 
5 

 

Quản lý môi 

trường đô thị 

và khu công 

nghiệp 

70.  
Lưu Đức Hải, 

Nguyễn Ngọc Sinh 
Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững ĐHQG Hà Nội Việt Nam 

2003

. 
15 

71.  

Nippon Koei Co., 

Ltd. Yachiyo 

Engineering Co., 

Ltd. 

The Study on Urban Environmental 

Management in Vietnam: Volume 3 Study 

Report on Water Supply, Drainage and 

Sewerage 

vea.gov.vn/vn/tintu

c/tinnoibo/Docume

nts/PrR2_Vol_03_

Main.pdf 

Việt Nam 2011 5 

72.  
Jeppesen, Soeren,  

Andersen, Joergen 

Eskemose 

Urban Environmental Management in 

Developing Countries – Land Use , 

En.vironmental Health and Pollution 

Management – A Review 

Department of 

Geography, 

University of 

Copenhagen, 

Denmark 2006 5 

73.  Jean – Yves Martin,  Phát triển bền vững NXB Thế giới Việt Nam 2007 5 
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TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

74.  Hoàng Xuân Tý 
Các khái niệm và vai trò của kiến thức bản địa. 

Kiến thức bản địa của đồng bào vùng cao 
NXB Nông nghiệp Việt Nam 1998 10 Tri thức bản 

địa trong 

quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

75.  Hà Thu Thủy 
Tri thức dân gian của dân tộc Dao tỉnh Thái 

Nguyên 

NXB Văn hóa 

thông tin 
Việt Nam 2012 20 

76.  Nakashima, Douglas 
Indigenous Knowledge in Global Policies and 

Practice for Education 

Science and 

Culture UNESCO 
Pháp 2010 1 

77.  Trịnh Văn Tuyên 
Giáo trình các quá trình và thiết bị công nghệ 

môi trường 
NXB KHKT Việt Nam 2014 5 

 

Các quá trình 

công nghệ 

môi trường 

78.  Nguyễn Bin 
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất 

và thực phẩm 
NXB KHKT Việt Nam 2004 5 

79.  Nguyễn Bin 
Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ 

hóa chất và thực phẩm 
NXB KHKT Việt Nam 2001 1 

80.  
Nguyễn Trọng 

Khuông 
Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất NXB KHKT Việt Nam 1978 - 

81.  Trần Văn Nhân Giáo trình công nghệ xử lý nước thải NXB KHKT Việt Nam 1999 10 

82.  Trần Thị Băng Tâm Hệ thống thông tin địa lý NXB Nông nghiệp Việt Nam 2006 5 

 

Viễn thám và  

GIS nâng cao 

83.  Nguyễn Ngọc Thạch Cơ sở Viễn Thám NXB Hà Nội Việt Nam 2005 10 

84.  Nguyễn Đình Dương 
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu 

tài nguyên môi trường 
NXB Hà Nội Việt Nam 1999 1 

85.  Kang Tsung Chang 
Introduction to Geographic Information 

Systems 
And Science Press Anh 2010 - 

86.  Wu Xincai Principles and Methods of GIS 

Publishing house of 

Electronics 

Industry 

Trung 

Quốc 
2008 - 

87.  Batian, Merriam 
Development and Perspectives of Landscape 

Ecology 
Boston Anh 2002 10  
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TT 
Tên tác giả/Tên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo/Nhà xuất bản 

Nƣớc xuất 

bản/Năm xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

Tên học 

phần sử 

dụng sách 

88.  Vũ Trung Tạng Cơ sở sinh thái học Giáo dục Việt Nam 2000 05  

Sinh thái 

cảnh quan và 

ứng dụng 

89.  Nguyễn An Thịnh 
Sinh thái cảnh quan: cơ sở lý luận và ứng dụng 

thực tiễn trong môi trường nhiệt đới gió mùa 
Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 2014 10 

90.  Nguyễn An Thịnh 
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh 

quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững 
Xây dựng Việt Nam 2013 10 

91.  Zoneveld 

An introiduction to Landscape Ecology an a 

base for Land Eluvation, Land Management 

and Conservation 

SPB Academic 

Publishing, 

Amsterdam 

Hà Lan 1995 10 

 

4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo 

Bảng 7. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên cơ hữu Khoa Khoa học Môi trƣờng và Trái đất 

STT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng năm/ ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời 

thực hiện, 

tham gia 

thực hiện 

1.  

Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định cơ ở 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

Cấp bộ, mã số 

B2008 – TN08 – 

08 

208/QĐ-ĐHTN -

QLKH; 03/03/2010 
Tốt 

 

 

TS.Ngô 

Văn Giới 

2.  

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường 

đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai 

thác và sử dụng 

Cấp bộ, mã số 

B2014-TN06-03 
Đang thực hiện  

3.  
Dự án xử lý nước ô nhiễm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc 

biệt khó khăn 
Cấp bộ Đang triển khai  

4.  
Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Đông Bắc Việt 

Nam phục vụ phát triển cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế.  

Cấp ĐH, Mã số: 

ĐH 2011 – 07 – 

291/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT, 
Tốt 
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STT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng năm/ ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời 

thực hiện, 

tham gia 

thực hiện 

14 22/03/2013  

 

TS.Kiều 

Quốc Lập 

5.  

Thành lập bản đồ mức độ nhạy cảm do BĐKH vùng Bắc Trung 

Bộ và Hà Tĩnh 

Cấp NN, Mã số: 

KHCN-

BĐKH/11-15 

173/QĐ-BTNMT 

22/1/2016 
Tốt 

6.  
Xây dựng kho dữ liệu GIS phục vụ sinh viên Khoa KHMT&TĐ 

trường ĐHKH Thái Nguyên thực hành học phần GIS 
Đề tài cấp cơ sở Đang triển khai  

7.  Dự án xử lý nước ô nhiễm vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cấp bộ Đang triển khai  

8.  

Đánh giá các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ định 

hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên bằng 

phương pháp bản đồ 

Cấp bộ, mã số 

B2008 – TN08 

– 07 

1052/QĐ-QLKH-

ĐHTN; 21/08/2009 
Tốt 

TS. Đỗ Thị 

Vân 

Hương 
9.  

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Đông Bắc Việt 

Nam phục vụ phát triển cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế.  

Cấp ĐH, Mã số: 

ĐH 2011 – 07 – 

14 

291/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT, 

22/03/2013 

Tốt 

10.  

Xử lý các thành phần hữu cơ (COD) trong nước rỉ rác bằng ozon Cấp ĐH, Mã số: 

ĐH 2011 – 07 – 

21 

1691/QĐ-ĐHTN-

KHCNMT; 

21/12/2012 

Tốt 

TS. Văn 

Hữu Tập 
11.  

Nghiên cứu chế tạo mô hình mô phỏng trực quan hệ thống xử lý 

nước phục vụ giảng dạy chuyên ngành công nghệ môi trường cho 

sinh viên ngành Khoa học Môi trường 

Cấp trường, 

2014 

171/QĐ-ĐHKH-

ĐTCS; 21/08/2014 
Tốt 

12.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến cân bằng 

cacbon trong đất lúa nước hướng đến giảm phát thải khí nhà kính 

CH4, CO2 

Cấp ĐH, 

1366/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT 

31/08/2015 

Tốt 

13.  
Nghiên cứu khả năng hấp thụ kim loại nặng của cây bèo cái (Pistia 

Stratiotes L.) 
Đề tài cấp bộ, 2010-2011 Tốt 

TS. 

Hoàng 
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STT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng năm/ ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời 

thực hiện, 

tham gia 

thực hiện 

14.  
Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và hoạt tính sinh học một số dẫn 

xuất của quinolino[4,5-b,c] [1,5]benzoxazepin 
Cấp nhà nước, 2014-2015 Tốt 

Lâm 

15.  

Điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thực vật rừng tại vùng An 

toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đề xuất giải pháp sử dụng 

và phát triển bền vững 

Cấp ĐH,  Mã 

số: ĐH2011-

TN07-02 

104/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT, 

25/01/2013 

Tốt 
TS. 

Nguyễn 

Anh Hùng 
16.  

Trồng thử nghiệm và phát triển cây rau lá Bép tại tỉnh Thái 

Nguyên 

Cấp tỉnh, 

2015-2017, 

 

Đang thực hiện  

17.  Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến du 

lịch sinh thái ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên. 

Cấp bộ 

B2003-93-43 

5021/QĐ-BGD&ĐT, 

15/9/2005 
Tốt  

PGS.TS 

Trần Viết 

Khanh 
18.  

Thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại ĐH Thái 

Nguyên 
Cấp ĐH mã số 

DH2012-TN01-

01 

121/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT, 

25/01/2014 

 

Tốt 

19.  
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường dến cân bằng 

cacbon trong đất lúa nước hướng đến giảm phát thải khí nhà kính 

(CH4, CO2) 

Cấp ĐH, mã số 

ĐHTN – 2012 – 

TN16 

1366/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT 

31/08/2015 

Tốt 
Mai Thị 

Lan Anh 

20.  Nghiên cứu các giải pháp thu phí dịch vụ môi trường tại rừng 

phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên 

Cấp ĐH, Mã số: 

ĐH2012-TN07-

02 

2513/QĐ-ĐHTN, 

26/12/2012 
Tốt 

Nguyễn 

Thị Đông 

21.  Tiềm năng phát triển du lịch dựa vào cộng động tại vịnh Hạ Long. 

Cấp ĐH, Mã số: 

ĐH2011-TN07-

18 

433/QĐ-ĐHTN- 

KHCNMT, 

26/04/2013 

Tốt 
Chu Thành 

Huy 

22.  Đánh giá tổng hợp tiềm năng và đề xuất định hướng phát triển du lịch bền Cấp ĐH, Mã số: 395/QĐ-ĐHTN- Tốt Phạm Thị 
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STT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng năm/ ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời 

thực hiện, 

tham gia 

thực hiện 

vững hai huyện đảo Vân Đồn – Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. ĐH2011-TN07-

17 
KHCNMT, 

15/04/2013 

Hồng 

Nhung 

23.  
Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Keo lai (Acacia 

hybrid) tại vùng đệm của Khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện 

Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

Cấp ĐH, Mã số: 

ĐH2011-TN07-

04 

1790/QĐ-ĐHTN, 

ngày 25/12/2013 

 

Tốt 

Vi Thủy 

Linh 

(Nguồn: Trích từ các công trình nghiên cứu và lý lịch khoa học của giảng viên) 

Bảng 8. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên thỉnh giảng 
 

TT Tên đề tài Cấp quyết định 
Thời gian thực 

hiện 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời thực 

hiện 

1.  
Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội; Thiết lập cơ 

sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững một 

số huyện đảo 

Nhà nước, 

mã số 

KC.09.20 

2004-2005 Tốt 

 

 

 

 

GS.TSKH. 

Phạm 

Hoàng Hải 

2.  

Xây dựng chuyên khảo hệ thống đảo ven bờ Việt Nam. Bổ xung tư 

liệu điều tra cơ bản các đảo ven bờ, đánh giá tiềm năng điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH, 

di dân. 

Cấp  Bộ 2001- 2013 Xuất sắc 

3.  
Nghiên cứu đề xuất các mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

cho một số khu vực ven biển và đảo ven bờ biển Việt Nam.  

Nhà nước 

 

2008-2010 Tốt 

4.  Thành lâp Bản đồ Sinh khí hậu Việt Nam, tỷ lệ 1/1.000.000 Nhà nước 1990-1992 Xuất sắc  
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TT Tên đề tài Cấp quyết định 
Thời gian thực 

hiện 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời thực 

hiện 

5.  
Phân tích biến động của thời tiết mưa lớn, dự báo tiềm năng gây tai 

biến lũ lụt, trượt lở đất ở khu vực Bắc Trung Bộ 
Cấp Bộ 2002-2004 Tốt 

 

GS.TS. 

Nguyễn 

Khanh Vân 6.  

Nghiên cứu xây dựng phương pháp và phương pháp luận phân loại, 

đ/giá đ/kiện sinh khí hậu, thời tiết phục vụ phát triển các loại hình du 

lịch, nghỉ dưỡng ở Việt Nam  

Cấp Bộ 2005-2006 Tốt 

7.  

Nghiên cứu nguyên nhân và quy luật hoạt động của thời tiết mưa lớn 

sinh lũ lụt, “mưa lớn trái mùa” – đề xuất các biện pháp chỉ đạo sản 

xuất, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 

1987-2006.  

Cấp Viện 2008-2009 Xuất sắc 

8.  

Cơ sở địa lý học trong quản lý và khai thác tài nguyên, BVMT theo 

lưu vực sông phục vụ mục đích PTBV (lấy ví dụ s. Hương của VN 

và s. Prudna của Ucraina) 

Cấp Viện 2010-2013 Tốt 

9.  
Xác định khoảng nồng độ thích hợp của các nguyên tố vi lượng làm 

tăng năng suất cây trồng họ đậu 
Cấp Bộ 1993- 1995 Tốt 

 

 

 

 

PGS.TS. 

Uông Đình 

Khanh 

 

 

 

 

 

 

10.  
Xác định các ion kim loại nặng độc hại trong nước thải công nghiệp 

ở thành phố Thái Nguyên 
Cấp Bộ 1997-1999 Tốt 

11.  

 Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, địa lý, môi trường góp phần 

định hướng phát triển không gian của thủ đô Hà Nội trong nửa đầu 

thế kỷ XXI.  

 

Đề tài cấp nhà 

nước 

KX.09.01 

 

 

2006-2007 
Tốt 

12.  

Nghiên cứu, đánh giá tình trạng hạn hán, thiếu nước và đề xuất giải 

pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Đăk Nông.  

Đề tài cấp Nhà 

nước 

KX.03.06 

 

2009-2011 Tốt 

13.  
Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát 

ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận.  

 

Đề tài cấp nhà 

 

2003-2005 
Tốt 
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TT Tên đề tài Cấp quyết định 
Thời gian thực 

hiện 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời thực 

hiện 

nước 

KC.08-21 

 

 

PGS.TS. 

Uông Đình 

Khanh 
14.  

Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp để quản lý, bảo vệ tài nguyên 

môi trường tuyến đường Hồ Chí Minh. 

 

Đề tài cấp nhà 

nước 

KC.08.09/06-10 

 

2007-2010 
Tốt 

15.  

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội và môi trường các tỉnh Tây Nguyên. 

 

Đề tài cấp nhà 

nước 

3- TN3/08 

 

2012-2014 
Tốt 

16.  

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể giải quyết các 

mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh 

thổ Tây Nguyên. 

 

Đề tài cấp nhà 

nước 

3- TN3/02 

 

2012-2014 
Tốt 

17.  

Lịch sử tiến hoá các thành tạo trầm tích Paleogen/ Neogen trong mối 

quan hệ với đới đứt gãy Sông Ba 

Đề tài cấp nhà 

nước 

(NCCB) 

2006-2008 

Tốt 

TS. Phan 

Đông Pha 18.  

Nghiên cứu đánh giá chi tiết tai biến lũ quét- lũ bùn đá ở thành phố 

Đà Nẵng, đề xuất các giải pháp phòng tránh phục vụ phát triển bền 

vững kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường 

Cấp Viện 

2010-2011 

Tốt 

19.  
Tiến hóa trầm tích đới ven bờ khu vực Tuy Hòa-Nha trang trong mối 

liên quan với biến đổi khí hậu. 
Cấp Viện 

2013-2014 
Tốt 

20.  
Cơ sở khoa học cho việc xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy 
Nhà nước 2010-2012 

 

Tốt 

 

 

 21.  Xây dựng luận cứ khoa học phục vụ qui hoạch khai thác sử dụng hợp Nhà nước 2009-2010 Tốt 
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TT Tên đề tài Cấp quyết định 
Thời gian thực 

hiện 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời thực 

hiện 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các đảo thuộc quần đảo Trường 

Sa 

 

TS. Đào 

Đình Châm 

22.  

Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân sạt lở bờ biển, bờ sông Thạch 

Hãn ảnh hưởng đến thoát lũ và thông luồng vào cảng Cửa Việt, tỉnh 

Quảng Trị. 

Viện Địa lý 2011-2012 Tốt 

23.  

Nghiên cứu áp dụng giải pháp nuôi bãi nhân tạo cho các đoạn bờ 

biển bị xói lở ở khu vực miền Trung Việt Nam” mã số 

KC08.TN03/10-15 

Nhà nước 2011-2013 Tốt 

24.  
Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch dựa vào 

cộng đồng ở tỉnh Hà Giang trên quan điểm phát triển bền vững 

Cấp ĐH, 

TN2012-01-02 

2066/QĐ-QLKH, 

07/10/2013 
Tốt 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân 

Trường 

25.  

Bản đồ các yếu tố cấu trúc tân kiến tạo dải ven biển Việt Nam tỉ lệ 

1/1000.000 trên cơ sở giải đoán các tài liệu ảnh viễn thám (phục vụ 

đề tài cấp nhà nước 48-8-05-01 

Nhà nước 

 

 

2005-2007 

 

 

Tốt 

PGS.TS 

Đặng Xuân 

Phong 

26.  
Sự biến đổi điều kiện địa chất thủy văn và môi trường dưới tác dụng 

của hồ chứa Hòa Bình 
Nhà nước 2008-2010 Tốt 

27.  Đánh giá tiềm năng nước dưới đât các huyện ngoại thành Hà Nội Viện ĐL 2009-2010 Tốt 

28.  Tài nguyên nước dưới đất Tây Nguyên Nhà nước 2011-2012 Tốt 

29.  Hiện trạng sử dụng đất dải ven biển Việt  Nam trên cơ sở ảnh vệ tinh Viện KHCNVN 2011-2013 Tốt 

30.  
Thành lập bản đồ địa chất vùng Tân Rai, Đắk Nông Lâm Đồng trên 

cơ sở phân tích ảnh vệ tinh 
Viện ĐL 

 

2013-2014 
Tốt 

31.  
Quy hoạch môi trường thị xã Bắc Ninh và vùng phụ cận phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm môi trường 

Cấp trường ĐH 

Khoa học Tự 

nhiên 

2009-2011 Tốt 

TS. Phạm 

Thị Tố 

Oanh 
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TT Tên đề tài Cấp quyết định 
Thời gian thực 

hiện 

Kết quả 

nghiêṃ 

thu 

Ngƣời thực 

hiện 

32.  
Nghiên cứu giải pháp sản xuất sạch hơn cho các làng nghề chế biến 

thực phẩm của tình Bắc Ninh 
Cấp Bộ 2009-2010 Tốt 

33.  
Xây dựng mô hình thử nghiệm xử lý nước thải làng nghề tái chế 

nhựa nhầm giảm thiểu ô nhiễm 
Cấp Bộ 2011-2012 Tốt 

34.  
Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng trong khu 

vực hợp tác xã 
Cấp Bộ 2011-2013 Tốt 

Nguồn: Trích từ Lý lịch khoa học của các giảng viên) 

Bảng 9. Các hƣớng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lƣợng học viên thạc sĩ có thể tiếp nhận 

Số TT 
Hƣớng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hƣớng 

dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm ngƣời 

ngƣời có thể hƣớng dẫn học 

viên cao học, NCS 

Số lƣợng học 

viên cao học, 

NCS có thể tiếp 

nhận 

1 
Quản lý tổng hợp tài nguyên, quy hoạch tổng thể lãnh thổ, quy 

hoạch sinh thái cảnh quan 

1. GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải 

2. PGS.TS. Phan Đình Binh 

3. TS. Đào Đình Châm 

5-7 

2 
Quản lý môi trường, đánh giá thích nghi đất đai, đánh giá tác 

động môi trường, rủi ro sinh thái 

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh 

2. TS. Ngô Văn Giới 

3. TS. Vương Trường Xuân 

5-7 

3 
Công nghệ môi trường, công nghệ xử lý nước, công nghệ xử lý 

chất thải, quản lý môi trường đô thị 

1. TS. Văn Hữu Tập 

2. TS. Nguyễn Khắc Lãm 

3. TS. Phạm Tố Oanh 

5-7 

4 
Ứng dụng GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi 

trường 

1. PGS. TS Trần Viết Khanh 

2. TS. Kiều Quốc Lập 

3. TS. Ngô Văn Giới 

5-7 

5 
Tài nguyên khí hậu, biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

1. PGS.TS. Nguyễn Khanh Vân 

2. TS. Đỗ Thị Vân Hương 

3. PGS.TS. Đặng Xuân Phong 

5-7 
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Số TT 
Hƣớng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hƣớng 

dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm ngƣời 

ngƣời có thể hƣớng dẫn học 

viên cao học, NCS 

Số lƣợng học 

viên cao học, 

NCS có thể tiếp 

nhận 

6 
Tài nguyên sinh thái, quản lý bền vững tài nguyên rừng, quản lý 

môi trường nông nghiệp nông thôn 

1. PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân 

2. TS. Nguyễn Anh Hùng 

3. TS. Hoàng Lâm 

5-7 

7 
Tài nguyên khoáng sản, quản lý và phục hồi môi trường sau khai 

thác 

1. PGS.TS. Uông Đình Khanh 

2. TS. Phan Đông Pha 

3. TS. Hoàng Bích Ngọc 

5-7 

8 
Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ mục 

đích phát triển bền vững 

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

2. PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường 
3-5 

Bảng 10. Danh mục các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu của Khoa Khoa học môi trƣờng và Trái đất 

A – Tiếng Anh: 

TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1.  

Study affects of silica fertilizer on the growth on Spriong 

and Summer-Autumn rice cultivation in Glaysols at Thai 

Nguyen province. 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Journal of Science and Technology, 

Vol.5 (1-2): 67-71, 2011 

2.  

Pedological characteristics and inherit properties of “tea 

soils” in Thai Nguyen Province, the Northern 

Mountainous Zone of Vietnam. 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Tạp chí Khoa học Đất (chuyên san đặc 

biệt bằng tiếng Anh),  

Vol.2 (4): 34-38, 2013 

3.  
Treatment of leachate by combining PAC and 

UV/O3 processes 
TS. Văn Hữu Tập 

Journal of Vietnamese Environment, 

Vol.3 (1-2): 38-42, 2012 

4.  

Application of ozonation process for treatment of organic 

compounds of landfill leachate from Kieu Ki site TS. Văn Hữu Tập 

International Journal of Ecological 

Science and Environmental 

Engineering. Vol.1(1): 1-5.2014 

5.  

Treatment of organic compounds of landfill leachate in 

vietnam by combining coagulation and ozonation process TS. Văn Hữu Tập 

American Journal of Environmental 

Science, Vol.9 (6): 518-528,  

doi:10.3844/ajessp.2013.518.528; 2014 

http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajessp.2013.518.528
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TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

6.  

Combination of ozone and ceramic raschig ring to 

improve efficiency of treatment of landfill leachate TS. Văn Hữu Tập 

Asian Journal of Chemistry 

(SCIE).  Vol. 26(10): 3105-3108. doi: 

dx.doi.org/10.14233/ajchem.2014.16940 

7.  

Ceramic raschig rings – Improving removal of organic 

compounds from landfill leachate by Perozone 

(O3/H2O2).  

TS. Văn Hữu Tập 

Ozone: Science and Engineering 

(SCI). Vol. 37(1): 22-28. Doi 

: 10.1080/01919512.2014.940513; 2015 

8.  

Application of ozonation process to reduce non-

biogradable organic matters in the treatment of landfill 

leachate TS. Văn Hữu Tập 

Hôị thảo quốc tế về “các phương pháp 

xử lý nước tiên tiến- tiềm năng của công 

nghê ̣sử duṇg thảm thưc̣ vâṭ taị Viêṭ 

Nam (AWWTTC) do Đaị hoc̣ Quốc gia 

Hà Nội tổ chức ngày 04/11/2011 

9.  
Treatment of leachate by combining PAC and UV/O3 

process 
TS. Văn Hữu Tập 

Hôị thảo quốc tế, DAAD and 

IEBR, Hanoi, Vietnam, October 18-

19.2012 

10.  
Application of ozonation process for treating organic 

matters of landfill leachate of Tan Cuong, Thai Nguyen 

city 

TS. Văn Hữu Tập 
The sixth VAST – AIST workshop. 

2012 

11.  
Simultaneous measurement of soil organic and inorganic 

carbon: evaluation of a thermal gradient analysis. 

TS. Vương 

Trường Xuân 

Journal of Soils and Sediments, 

Springer. 2013 

12.  
Growth Inhibitors of Lettuce Seedlings from Curvibacter 

sp. GA75-1 
TS. Hoàng Lâm Kor. J. Hort. Sci. Technol. 2010 

13.  

Synthesis and cytotoxic activity of 

[benzo[b][1,4]oxazepino[7,6,5-de]quinolin-2-yl]-1,3-

tropolones 

TS. Hoàng Lâm J. Chem. Heter. Comp. 2015 

14.  
Ore Volume Measurement Based on 3D Laser Scanning 

Technique: a Case Study 

TS. Kiều Quốc 

Lập 
Advanced Materials Research. 2013 

http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_11_66
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919512.2014.940513?journalCode=bose20#.VapROqTtmko
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TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

15.  
Entropy problem simulation in Landscape Ecology 

assessment based on GIS 

TS. Kiều Quốc 

Lập 
Applied Mechanics and Materials. 2013 

16.  
Study on the distribution characteristics of the vegetation 

in high elevations in Hoang Lien National park of Vietnam 

TS. Kiều Quốc 

Lập 

Journal of Vietnamese Environment. 

2014 

B – Tiếng Trung 

TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1 
基于GIS的森林景观保存值 

评价研究中的熵模型模拟 

TS. Kiều Quốc 

Lập 

Geography and Geo-Information 

Science. 2014. 

2 
GIS和AHP-GDM在土地适宜性评价 

中的应用 

TS. Kiều Quốc 

Lập 

Geography and Geo-Information 

Science. 2013. 

3 

基于GIS-RS技术的森林景观 

保存值评价研究 

TS. Kiều Quốc 

Lập 
年可持续能源与环境工 

程国际学术会议（ICSEEE 2013） 

C – Tiếng Việt 

TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1.  
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cây phân xanh họ 

đậu trên đất sau khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Khoa học và công nghệ - ĐHTN, số 01, 

2011 

2.  
Đánh giá chất lượng đất sau khai thác khoáng sản tại Thái 

Nguyên 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 
Tạp chí khoa học Đất, sô 36, 2011 

3.  

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hấp thụ kim loại nặng 

của cây cỏ vetiver, dương xỉ và cây sậy trên đất sau khai 

thác thiếc tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Khoa học và công nghệ - ĐHTN, số 09, 

2011 

4.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp thụ một 

số kim loại nặng (As, Pb, Cd, Zn) của cây sậy (Phragmites 

Australis) 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Khoa học và công nghệ - ĐHTN, số 09, 

2012 

5.  
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất của một số 

cây phân xanh họ đậu tại vùng đất bị thoái hóa bạc màu 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Khoa học và công nghệ - ĐHTN, số 04, 

2012 
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TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

tỉnh Lào Cai 

6.  
Đánh giá thực trạng môi trường đất và nước tại huyện Ba 

Bể, Bắc Kạn 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 
Tạp chí khoa học Đất, sô 42, 2013 

7.  

Nghiên cứu sử dụng cây Sậy (Phragmites Australis) để xử 

lý đất bị ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác khoáng sản 

tại tỉnh Thái Nguyên 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 
Tạp chí khoa học Đất, sô 42, 2013 

8.  
Ứng dụng mô hình DPSIR xây dựng chit thị môi trường 

tại Ba Bể, Bắc Kạn 

GS.TS. 

Đặng Văn Minh 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, số 9, 2013 

9.  
Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của rừng nguyên sinh và 

rừng thứ sinh tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

GS.TS. 

Đặng  Văn Minh 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, số 10, 2014 

10.  

Ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến 

năng suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, 

Thái Nguyên 

TS. Ngô Văn Giới Khoa học Đất Việt Nam, 2014 

11.  

Ưng dụng mô hình Meti-lis tính toán phát tán một số chất 

ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới 

năm 2010 

 

TS. Ngô Văn Giới 
Khoa học và công nghệ - ĐHTN, 2013 

12.  

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái 

tạo ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thái 

Nguyên, 

TS. Ngô Văn Giới 

Khoa học và công nghệ - ĐHTN, 2013 

13.  
Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá mức độ thích nghi sinh 

thái cây thảo quả với các điều kiện khí hậu tỉnh Lào Cai 

TS. Kiều Quốc Lập 
Khoa học và công nghệ - ĐHTN, 2012 

14.  
Nghiên cứu đặc điểm và phân vùng tài nguyên khí hậu 

nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

TS. Kiều Quốc Lập 
Khoa học và công nghệ - ĐHTN, 2012 

15.  

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

phục vụ định hướng xử dụng đất nông nghiệp tại cụm xã 

Sa Pả- Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai 

TS. Kiều Quốc Lập 

Tạp chí khoa học đất, 2015 
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16.  
Xử lý các chất hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất 

thải rắn bằng UV/O3 
TS. Văn Hữu Tập 

Hội nghị khoa học lần thứ 7 trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội. Tháng 10 năm 2012 

17.  

Đánh giá hiêụ quả mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo 

vê ̣môi trường taị xa ̃Thuỷ Xuân Tiên, huyêṇ Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội 

TS. Văn Hữu Tập 
Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững, 

Số 4(33). 2011. 

18.  

Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất 

hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác baĩ chôn lấp 

chất thải rắn 

TS. Văn Hữu Tập 

Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 

Hôị khoa hoc̣ kỹ thuâṭ phân tích hoá, lý 

và sinh học Việt Nam, tâp̣ 17, số 1.2012 

19.  

Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và độ màu nước rỉ 

rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ TS. Văn Hữu Tập 

Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam, tập 50 (2B). 2012 

20.  
Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ 

trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn 
TS. Văn Hữu Tập 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học 

Thái Nguyên, tập 96, số 8. 2013 

21.  

Bước đầu nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất 

thải rắn bằng tác nhân O3 và UV/O3 TS. Văn Hữu Tập 

Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam, Tập 51 (3B):169-175.2013 

22.  
Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất 

lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 

TS. Văn Hữu Tập Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 118, 

số 4, 2014. 

23.  
Đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo 

vệ môi trường tại xã Thủy Vân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 
TS. Văn Hữu Tập 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Kinh tế và văn 

hóa – xã hội các dân tộc thiểu số trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế - 5/2015 

24.  
Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi sinh thái cây thảo 

quả với các điều kiện sinh khí hậu tỉnh Lào Cai 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Tạp chí khoa học và công nghệ, Đaị hoc̣ 

Thái Nguyên, tâp̣ 96, số 5. 2012 

25.  
Nghiên cứu tài nguyên sinh khí hậu tỉnh Thái Nguyên 

phục vụ quy hoạch phát triển cây nhãn và cây quế. 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Tạp chí khoa học và công nghệ, Đaị hoc̣ 

Thái Nguyên, tâp̣ 90, số 2. 2012. 

26.  Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ quy hoạch phát TS. Đỗ Thị Vân Kỷ yếu Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần 
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triển cây chè tỉnh Thái Nguyên. Hương thứ VI, Hà Nội. 2012 

27.  
Nghiên cứu phát triển cây Hồi vùng nông thôn miền núi 

tỉnh Lạng Sơn. 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần 

thứ VI, Hà Nội. 2012 

28.  

Nghiên cứu thành lập bản đồ thảm thực vật vùng Đông 

Bắc Việt Nam phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn, phát triển 

thảm thực vật tự nhiên (trên cơ sở nguồn gốc phát sinh) 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần 

thứ VII, Hà Nội. 2013. 

29.  
Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển cây ăn 

quả tỉnh Bắc Kạn. 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần 

thứ VII, Hà Nội. 2013. 

30.  

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến 

tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng. 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần 

thứ VII, Hà Nội. 2013. 

31.  
Nghiên cứu, đánh giá thích nghi tài nguyên sinh khí hậu, 

thổ nhưỡng cho phát triển cây chè tỉnh Thái Nguyên 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần 

thứ VII, Hà Nội. 2013. 

32.  

Nghiên cứu phân loại sinh khí hậu thảm thực vật tự nhiên 

vùng Đông Bắc Việt Nam phục vụ phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

Hội thảo quốc tế “Kinh tế, Văn hóa – Xã 

hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh 

hội nhập ASEAN” - 5/2015 

33.  

Nghiên cứu, đánh giá thích nghi tài nguyên sinh khí hậu, 

thổ nhưỡng cho phát triển cây thảo quả huyện Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai 

TS. Đỗ Thị Vân 

Hương 

 

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ ĐH 

Thái Nguyên, Tập 131, số 01, 2015, 

34.  
Tiềm năng thức ăn chăn nuôi đại gia súc của xã Bắc Sơn 

(Móng Cái) và đề xuất mô hình khai thác nguồn thức ăn 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 
Tạp chí Chăn nuôi, 114(8), tr. 10-17 

35.  
Một số dẫn liệu về thảm thực vật trên lưu vực sông Chu 

tỉnh Thanh Hóa 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH 

Thái Nguyên, 49 (1), tr.15-21 

36.  
Một số kết quả nghiên cứu về hiện trạng thảm thực vật tại 

xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH 

Thái Nguyên, 70 (8), tr.115-120 

37.  
Điều tra nguồn thức ăn tự nhiên của đại gia súc ở xã Minh 

Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH 

Thái Nguyên, 85 (9), tr.35-40 
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38.  

Điều tra về thành phần loài và dạng sống của cây thức ăn 

cho đại gia súc tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc lần 

thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 

tr.1151-1156 

39.  
Thực trạng chăn nuôi đại gia súc ở huyện Định Hóa tỉnh 

Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 
Tạp chí chăn nuôi, 149 (8), tr.18-22 

40.  

Kết quả điều tra về giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của 

cây thức ăn cho đại gia súc tại xã Phú Đình, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 
Tạp chí Chăn nuôi, 160 (7), tr. 46-49 

41.  

Số lượng và hoạt tính sinh học của một số nhóm vi sinh 

vật đất trong các trạng thái thảm thực vật tại huyện Định 

Hóa, Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Rừng và Môi trường,  

(48), tr.31-35 

42.  
Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật tại xã Linh Thông, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 
Tạp chí Sinh học, 34(4), tr. 455-463 

43.  
Giá trị sử dụng và thực trạng khai thác tài nguyên thực vật ở 

vùng An Toàn Khu Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc lần 

thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 

tr.1049-1056 

44.  
Kết quả điều tra tính đa dạng của tài nguyên thực vật rừng 

tại vùng An Toàn Khu Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH 

Thái Nguyên, 107 (7), tr.121-126 

45.  
Các hoạt động của con người có ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái rừng vùng An Toàn Khu Định Hóa, Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Rừng và Môi trường, (58), tr.20-

25 

46.  

Một số kết quả nghiên cứu về tái sinh tự nhiên của thảm 

thực vật sau nương rẫy tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc lần 

thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 

tr.1468-1476 

47.  

Đánh giá những ảnh hưởng từ các hoạt động của con 

người đến hệ sinh thái rừng vùng An Toàn Khu Định Hóa, 

Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Rừng và Môi trường, (61+62), 

tr.26-31 

48.  Đa dạng cây thức ăn cho đại gia súc tại các hệ sinh thái TS. Nguyễn Anh Tạp chí Rừng và Môi trường, (69+70), 
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rừng an toàn khu, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Hùng tr.23-25 

49.  
Đánh giá giá trị và hiện trạng khai thác tài nguyên sinh vật 

rừng tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Anh 

Hùng 

Tạp chí Rừng và Môi trường,  

(71), tr.65-69 

50.  
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

PGS. TS Trần 

Viết Khanh 

Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 136, số 6, tr 

45-50,2015. 

51.  
Tiềm năng phát triển du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, 

huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

PGS. TS Trần 

Viết Khanh 

Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 133 (03)/1, 

số 6, tr 161-167,2015. 

52.  
Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải 

pháp phòng tránh, giảm nhẹ. 

PGS. TS Trần 

Viết Khanh 

Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 126, số 12, 

tr 181-187,2014. 

53.  
 

Tiềm năng du lịch Hà Giang 

PGS. TS Trần 

Viết Khanh 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn 

quốc lần thứ 8, TP HCM, 2014 

54.  
Đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây cà phê ở lưu vực 

thủy điện Nâm Mức trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa 

lý 

PGS. TS Trần 

Viết Khanh 
Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 126, số 118, 

tr 201-205, 2014. 

(Nguồn: Tổng hợp từ các công trình nghiên cứu của giảng viên) 

4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo 

  Bảng 11: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau: 

TT 
Tên hội thảo, hội nghị 

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 

Cơ quan phối hợp tổ 

chức 
Nội dung chủ yếu 

1 
International Conference on 

Biochar and Green 

Agriculture 
Tháng 4/2014 

Đại học Nông Nghiệp 

Nam Kinh 
 

2 

Socio-Cultural and Economic 

integration of the Indigenous/ 

Ethnic Peoples in the context 

of ASEAN 

Tháng 5/2015 Đại học Philipin  
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3 
Phát triển bền vững và giảm 

nghèo cho các dân tộc thiểu 

số miền núi 
Tháng 4/2014   

         Bảng 12: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục: 

TT 
Tên đề tài,  

chƣơng trình   

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan tham 

gia 

Thời gian hợp tác  

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc) 

Nội dung chính của hợp tác đối với 

Chuyên ngành 

      

      

Bảng 13: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng: 

TT 
Họ, tên giảng viên, cán 

bộ khoa học    

Cơ sở đào tạo đến hợp 

tác, nƣớc 

Thời gian  

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc) 
Công việc thực hiện chính 

     

Bảng 14: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ, kèm theo bảng sau: 

TT Họ, tên   
Cơ sở đào tạo 

nƣớc ngoài 

Thời gian  

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc) 
Công việc thực hiện chính 

     

 

5. Danh mục tên luận văn thạc sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành:  

  

TT Tên luận văn thạc sĩ Học viên thực hiện Năm 

bảo vệ 

Họ tên, học hàm và học 

vị của CBHD 

Đơn vị công 

tác của CBHD 

Số, ngày QĐ 

công nhận tốt 

nghiệp và cấp 

bằng 
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Tổng số 0 luận văn đã bảo vệ đến tháng 9 năm 2016 

6. Danh mục tên luận văn thạc sĩ, tên học viên đang thực hiện luận văn và ngƣời hƣớng dẫn của chuyên ngành:   

TT Tên Luận văn 
Học viên thực 

hiện 
Ngƣời hƣớng dẫn 

Đơn vị công tác 

của ngƣời 

hƣớng dẫn 

Thời gian Ghi chú 

1       

Tổng số: 0  luận văn đang thực hiện 

 

     


