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Biểu mẫu 18 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1  Đại học 

Trƣờng hàm của 

đƣờng cong đại 

số và các ứng 

dụng liên quan 

 Đào Quang 

Đức 

PGS.TS. Phó 

Đức Tài 

Về nội dung chính, khóa luận tốt nghiệp này tập trung chủ yếu vào hai bài toán 

quan trọng trong Hình học đại số nói chung và chủ đề Đƣờng cong đại 

số nói riêng: Tham số hóa đường cong hữu tỉ (giống bằng 0) và Đưa 

đường cong elliptic (giống bằng 1) về dạng chuẩn Weierstrass. Đối 

tƣợng căn bản đƣợc nghiên cứu ở đây chính là trường hàm đại số một 

biến, hay một cách tƣơng đƣơng, trƣờng hàm của đƣờng cong đại số 

phẳng. Hai bài toán này cũng đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng 

các thuật toán trong gói lệnh algcurves của MAPLE. Khóa luận đọc 

hiểu, trình bày lại các kết quả trong năm bài báo chính, cố gắng tìm ra 

đƣợc một mạch xuyên suốt kết nối tất cả lại với nhau, thông qua các 

hƣớng tiếp cận đối với cơ sở nguyên trong trƣờng hàm và cơ sở của 

không gian Riemann – Roch tƣơng ứng với các ƣớc của trƣờng hàm, 

đồng thời khóa luận cũng cho đƣợc nhiều ví dụ mới trong các chủ đề 

đƣợc bàn tới. Ngôn ngữ dùng cho trƣờng hàm đại số và ngôn ngữ dùng 
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cho đƣờng cong đại số là hoàn toàn giống nhau khi ta nghiên cứu đƣờng 

cong dựa trên trƣờng hàm của nó. Hai đƣờng cong tƣơng đƣơng song 

hữu tỉ với nhau nếu và chỉ nếu trƣờng hàm của chúng đẳng cấu với 

nhau: đó là điểm mấu chốt để ta có lí do xây dựng đẳng cấu giữa trƣờng 

hàm của đƣờng cong hữu tỉ với trƣờng hàm của đƣờng thẳng xạ ảnh, 

hay giữa trƣờng hàm của đƣờng cong elliptic với trƣờng hàm của một 

đƣờng cong bậc ba trơn – đƣa đƣợc trực tiếp về dạng chuẩn 

Weierstrass. 

2  Đại học 

Dạng vi phân điều 

hòa L^p trên đap 

tạp con dìm trong 

đa tạp với độ 

cong Bi-Ricci bị 

chặn dƣới 

 Nguyễn Văn 

Đức 

TS. Nguyễn 

Thạc Dũng 

Ngƣời ta biết rằng không gian các dạng vi phân điều hòa L
P
-khả tích 

có mỗi liên hệ chặt chẽ với tô pô của đa tạp. Cụ thể, số các thành phần 

liên 

thông không bị chặn với thể tích vô hạn luôn bị chặn bởi chiều của 

không 

gian các dạng vi phân bình phƣơng khả tích. Do đó, chiều của không 

gian các dạng vi phân điều hòa bình phƣơng khả tích là một đối tƣợng 

nghiên cứu thú vị. Trong khóa luận này, chúng tôi tìm hiểu về không 

gian các 1-dạng vi phân điều hòa L
P
 khả tích trên siêu mặt đầy đủ, 

không compact, định hƣớng, ổn định đƣợc nhúng trong một đa tạp 

Riemann với độ cong Bi-Ricci có trọng bị chặn dƣới. Chúng tôi chứng 

minh tính tầm thƣờng của không gian các 1-dạng vi phân đƣợc nêu ở 

trên.  

3  Đại học 

Suy diễn Bayes 

trong các mô hình 

tuyến tính tổng 

quát của hồ sơ rủi 

ro tín dụng 

 Trần Mỹ Đức 
TS. Trịnh Quốc 

Anh 

 Đối với các tổ chức cho vay, tổ chức tín dụng hay các ngân hàng, vấn đề quản 

trị rủi ro cho các khoản vay luôn đƣợc đề lên hàng đầu. Mỗi tổ chức đều 

có những thƣớc đo riêng để đánh giá từng khoản vay, từ đó xếp hạng tín 

nhiệm và đƣa ra mức vay, thời hạn vay phù hợp. Đề tài khóa luận tập 

trung vào xây dựng mô hình để ƣớc lƣợng và dự báo xác suất vỡ nợ trên 

từng phân hạng tín nhiệm. Đề tài có 2 phần, phần một tập trung vào dữ 

liệu thô là dữ liệu chỉ bao gồm số khoản vay và số vỡ nợ xảy ra, giải 

quyết bài toán ƣớc lƣợng khoảng bằng phƣơng pháp ƣớc lƣợng thận 

trọng nhất; ƣớc lƣợng điểm (làm mịn PD curve) với mô hình song 

chuẩn cùng phƣơng sai, phƣơng pháp QMM; và dự báo xác suất vỡ nợ. 

Phần hai làm với dữ liệu chi tiết hơn, bao gồm các thông tin đánh giá 
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từng khoản vay nhƣ nghề nghiệp, mức lƣơng, tài sải thế chấp, tài sản tín 

chấp…., giải quyết việc xây dựng mô hình phù hợp – mô hình phức hợp 

tuyến tính tổng quát (GLMMs), sử dụng suy diễn Bayes để ƣớc lƣợng 

xác suất vỡ nợ.  

Các nội dung nêu trên của khóa luận đƣợc tìm hiểu trong 3 tài liệu chính: 

Thinking positively (Working paper – Katja Pluto và Dirk Tasche, 

2005), Bayesian inference for generalized linear mixed models of 

portfolio credit risk (Journal of Empirical Finance – Alexander J. 

McNeil và Jonathan Wendin, 2007), và The art of probability-of-default 

curve calibration (Journal of credit risk – Dirk Tasche, 2013). 

4  Đại học 

Các định lý cơ 

bản của giải tích 

hàm cho toán tử 

ngẫu nhiên trừu 

tƣợng 

 Phạm Quang 

Huy 

TS. Nguyễn 

Thịnh 

Các định lý cơ bản của giải tích hàm đóng một vai trò quan trọng trong Toán 

học, cả về lý thuyết lẫn ứng dụng. Vì vậy, một câu hỏi tự nhiên đƣợc 

đặt ra là liệu có thể mở rộng đƣợc các định lý này cho trƣờng hợp ngẫu 

nhiên hay không. Trong khóa luận này, em đã chứng minh đƣợc rằng 

các định lý cơ bản của giải tích hàm: Nguyên lý bị chặn đều, Định lý 

ánh xạ mở, Định lý đồ thị đóng vẫn đúng cho các toán tử ngẫu nhiên 

suy rộng và các toán tử ngẫu nhiên trừu tƣợng. Trong quá trình chứng 

minh các định lý cơ bản của giải tích hàm cho toán tử ngẫu nhiên suy 

rộng, em cũng đã thu đƣợc hai kết quả về sample path của toán tử ngẫu 

nhiên suy rộng. 

5  Đại học 

Ứng dụng của 

đƣờng cong 

Elliptic vào lý 

thuyết mật mã 

 Đỗ Đình Khuê 
TS. Đỗ Việt 

Cƣờng 

Trong những năm trở lại đây, các hệ mật mã đƣợc xây dựng bởi các công cụ số 

học nhƣ bài toán lôgarít rời đang trở nên vô cùng mỏng manh trƣớc sức 

mạnh đƣợc gia tăng không ngừng của máy móc. Đặc biệt, sự ra đời 

thuật toán lƣợng tử của Shor  áp dụng vào việc giải bài toán lôgarít rời 

rạc trong thời gian đa thức khi hầu hết các hệ mật mã và chữ kí số trên 

thế giới đều xây dựng xoay quanh bài toán lôgarít rời rạc là một điều 

đáng báo động.  Đƣờng cong Elliptic đƣợc coi là một trong những công 

cụ hữu hiệu nhất để xây dựng các các sơ đồ mật mã an toàn ngay cả 

trƣớc máy tính lƣợng tử. Với việc các bƣớc xây dựng máy tính lƣợng tử 

đang tiến triển dần dần, thiết kế ra một hệ mật mã có thể chống lại máy 

tính lƣợng tử là vô cùng cấp bách. Năm 2006, Alexander Rostovtsev và 

Anton Stolbunov đã xây dựng thành công hệ mật mã dựa vào isogeny 
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giữa các đƣờng cong Elliptic. Khóa luận này sẽ phân tích ý nghĩa, 

phƣơng thức xây dựng và cách vận hành của hệ mật mã trên. 

6  Đại học 
Thiết kế tổng hợp 

cho thí nghiệm 

tuần tự 

 Lê Gia Tài 
TS. Phạm Đình 

Tùng 

Mục tiêu của khóa luận nhằm giới thiệu về thiết kế thí nghiệm, thí nghiệm tuần 

tự và thiết kế hỗn hợp. Bố cục của khóa luận gồm hai chƣơng: 

Chƣơng 1 mở đầu bằng việc giới thiệu kiến thức cơ bản của thiết kế thí nghiệm 

nhƣ mô hình hóa, nhân tố và mức nhân tố, mã hóa mức nhân tố. Phần 

sau của chƣơng một giới thiệu về thí nghiệm tuần tự và áp dụng của thí 

nghiệm tuần tự vào thực tiễn qua ví dụ của NASA. 

Chƣơng 2 giới thiệu về thiết kế hỗn hợp và một số thiết kế hỗn hợp cổ 

điển nhƣ thiết kế hỗn hợp trung tâm, thiết kế hỗn hợp trung tâm nhỏ,…. 

Chƣơng 2 cũng giới thiệu về thiết kế hỗn hợp trung tâm có cấu trúc 

foldover và một thuật toán để xây dựng các tìm kiếm các thiết kế hỗn 

hợp trung tâm có cấu trúc foldover. Kết quả chính của chƣơng này là 

nêu ra một số thiết kế mới cải tiến hơn so với bài báo “A class of 

composite designs for response surface methodology” của  Stelios D. 

Georgiou, Stella Stylianou, Manohar Aggarwa (2014). 

7  Đại học 
Vành 

Grothendieck các 

đa tạp đại số 

 Trần Đại Tân 
TS. Lê Quý 

Thƣờng 

1. Tóm tắt nội dung khoá luận tốt nghiệp: Đƣợc nhắc đến đầu tiên 

trong một lá thƣ của Grothendieck, vành Grothendieck các k-đa tạp là 

một đối tƣợng rất bí ẩn và ẩn chứa nhiều tiềm năng trong hình học đại 

số. Ngay cả những câu hỏi đơn giản nhất trên vành grothendieck đã rất 

khó trả lời, ví dụ nhƣ vành Grothendieck có phải là một miền nguyên 

hay không. Năm 2002, Poonen đã chứng minh đƣợc rằng vành 

Grothendieck không là một miền nguyên. Tuy nhiên ông mới chỉ chứng 

minh đƣợc sự tồn tại ƣớc của không trong vành grothendieck và chúng 

minh của ông chƣa mang tính xây dựng. Trong nội dung khóa luận này, 

ngƣời viết sẽ đƣa ra một cách xây dựng tƣờng minh ƣớc của không trên 

vành Grothendieck các k-đa tạp dựa theo ý tƣởng của Kollar. 

8  Đại học 

Tính hồi quy và 

tính tƣơng đƣơng 

của các cấu hình 

trong mô hình 

Rotor-Router và 

 Trần Xuân 

Thắng 

PGS.TS. Phan 

Thị  

Hà Dƣơng 

Lý thuyết đồ thị là một trong những ngành có tính ứng dụng rất cao. Hầu hết 

các hiện tƣợng xã hội đều có thể đƣợc mô tả lại với cấu trúc của đồ thị. 

Các nghiên cứu về các hệ động lực rời rạc trên đồ thị bắt nguồn từ nửa 

sau thế kỉ 19 và bắt đầu thu đƣợc những kết  quả đáng kể trong khoảng 

20 năm trở lại đây. Một trong số đó là mô hình rotor-router đƣợc đƣa ra 
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mối liên hệ với 

mô hình Chip - 

Firing game 

lần đầu tiên năm 1996, và mãi cho đến năm 2015, L. Tóthmérész và 

nhóm nghiên cứu của mình mới giải quyết đƣợc các bài toán cơ bản 

trên cấu trúc này. Ngoài ra, tiền thân của rotor-router, đồng thời là một 

cấu hình có nhiếu ứng dụng trong tin học vật lí là chip-firing game. 

Khóa luận sẽ trình bày về hai hệ động lực rời rạc này- mô hình rotor-

router và chip-firing game. Trong đó tập trung vào giới thiệu các khái 

niệm và trình bày ba bài toán cơ bản bao gồm : bài toán về các cấu hình 

hồi quy, quan hệ tƣơng đƣơng giữa các cấu hình và bài toán hai cấu 

hình thuộc cùng quỹ đạo. Đồng thời, trong khóa luận của mình em cũng 

trình bày mối quan hệ giữa hai cấu hình này và các vấn đề chƣa giải 

quyết đƣợc, cũng nhƣ phƣơng hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai. 

9  Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng của mạng 

tích chập trong 

việc hiểu ngữ 

nghĩa của ảnh 

 Nguyễn Thị 

Vân Anh 

TS. Đỗ Thanh 

Hà 

Mạng tích chập là một mô hình tiên tiến của học sâu và đƣợc dùng 

nhiều nhất trong lĩnh vực thị giác máy tính. Mạng tích chập phân tích 

thông tin trong bức ảnh và học từ những thông tin đó có khi còn tốt hơn 

cả con ngƣời, chính vì vậy mà nó đã đạt đƣợc những kết quả rất tốt 

trong các bài toán nhƣ nhận dạng đối tƣợng, khoanh vùng đối tƣợng, 

theo dõi ,  mô tả ảnh v.v. 

Tuy nhiên, mạng tích chập có thực sự hiểu đƣợc ngữ nghĩa của những 

đối tƣợng trong ảnh? Hay chỉ đơn giản là có khả năng ghi nhớ đầu vào 

tốt? Luận văn tập chung nghiên cứu và phân tích khả năng của mạng 

tích chập trong việc hiểu ngữ nghĩa của đối tƣợng trong ảnh thông qua 

quá trình huấn luyện và kiểm tra với 2 kiểu ảnh khác nhau ở phân bố 

mức xám trên ảnh nhƣng chứa cùng một loại thông tin, hình dáng, kích 

thƣớc của đối tƣợng và đều dễ dàng đƣợc nhận ra bởi con ngƣời. Các 

kết quả thực nghiệm tiến hành trên 5 bộ dữ liệu công khai khác nhau đã 

cho thấy hạn chế này của mạng tích chập và đề xuất hƣớng phát triển để 

tăng khả năng của mạng. 

 

10  Đại học 

Dự báo nguồn 

nhân lực công 

nghệ thông tin 

năm 2020 

 Hoàng Xuân 

Bình 

PGS.TS. Đỗ 

Trung Tuấn 

Trong những năm gần đây, xã hội ngày càng phát triển văn minh, đi cùng với 

đó là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra làm cho vai trò của 

ngành công nghệ thông tin lớn hơn bao giờ hết. Việt Nam đang ngày 

khát nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trong khi các trƣờng đại học, 



6 

 

cao đẳng chƣa thể đáp ứng đƣợc. Sự bất cân bằng về nguồn cung và cầu 

ngành công nghệ thông tin đang là một vấn đề to lớn, ảnh hƣởng trực 

tiếp đến sự phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.  

Khóa luận tập trung phân tích, nghiên cứu, dự báo nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin Việt Nam cũng nhƣ phân tích tình hình cung-cầu nguồn nhân 

lực trong những năm gần đây, từ đó dự báo nguồn nhân lực trong tƣơng 

lai. Trên cơ sở các nghiên cứu, thu thập dữ liệu thực tế cùng với các mô 

hình dự báo, khóa luận tiến hành dự báo với phƣơng pháp bình phƣơng 

tối thiểu cho việc tuyển sinh của các trƣờng đại học, cao đẳng qua các 

năm. Từ dữ liệu tuyển sinh quá khứ, dự báo đƣợc nhu cầu tuyển sinh 

của các trƣờng trong tƣơng lai, qua đó dự báo nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin cho các năm tiếp theo và trong tƣơng lai. Các kết quả 

ban đầu đạt đƣợc khá khả quan.  

11  Đại học 
Thuật toán từ điển 

học K - SVD và 

ứng dụng  

 Nguyễn Quốc 

Cƣờng 

TS. Vũ Tiến 

Dũng 

Trong những năm gần đây, với những tiến bộ trong toán học, các 

phƣơng pháp biển diễn tuyến tính đã và đang đƣợc quan tâm nghiên cứu 

bởi rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Phƣơng pháp biển diễn thƣa có 

thể đƣợc xem là phƣơng pháp đại diện cho các phƣơng pháp biểu diễn 

tuyến tính và đƣợc chứng minh là một giải pháp hiệu quả trong việc giải 

quyết các bài toán thực tế đặt ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời 

sống, đặc biệt trong xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, học máy và thị giác 

máy tính, ví dụ nhƣ các bài toán: khử nhiễu ảnh, xử lý ảnh mờ, 

inpainting, khôi phục ảnh, phân lớp ảnh và phân vùng ảnh. Bài toán 

biểu diễn thƣa xuất hiện rất nhiều trong các bài toán thực tế và thu hút 

rất nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Các thuật toán dựa trên lý 

thuyết biểu diễn thƣa tiết kiệm đƣợc một lƣợng đáng kể thời gian thực 

thi và thuận lợi trong việc lƣu trữ mẫu đã đƣợc đề xuất để giải quyết 

hiệu quả của bài toán xử lý tín hiệu.  

 Khóa luận tập trung trình bày về thuật toán từ điển học K-SVD 

và một số cải tiến của nó để xây dựng một từ điển thích hợp giải bài 

toán biểu diễn thƣa. Phần cuối của khóa luận sẽ trình bày về ứng dụng 

cụ thể của thuật toán vào thực tế để xử lý bài toán khử nhiễu ảnh. Các 

kết quả ban đầu đạt đƣợc là khá khả quan. 
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12  Đại học 
Thuật toán song 

song tìm đƣờng đi 

ngắn nhất  

 Nguyễn 

Thành Chung 

TS. Hoàng Nam 

Dũng 

Ngày nay, máy tính đã đƣợc sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực và đã góp phần 

quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và khoa học 

kỹ thuật v.v. Đặc biệt, trong lĩnh vực tính toán, máy tính là công cụ 

không thể thiếu khi giải quyết những bài toán đòi hỏi khối lƣợng tính 

toán lớn, độ chính xác cao trong thời gian thực. Với những bài toán lớn, 

việc tính toán xử lý chỉ trên một bộ vi xử lý hoặc trên một máy tính đã 

không thể đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra, ví dụ nhƣ xử lý thông tin về 

gen, điều khiển các lò phản ứng hạt nhân, v.v. Vì vậy, nhu cầu thực hiện 

tính toán song song để có thể tính toán, giải quyết một vấn đề nào đó 

cùng lúc tại nhiều máy tính khác nhau đã trở nên cấp thiết và đã đƣợc 

các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Trong các ứng dụng thực tế, bài 

toán tìm đƣờng đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của một đồ thị liên thông 

mang ý nghĩa to lớn, ví dụ nhƣ bài toán chọn hành trình tiết kiệm nhất 

trên một mạng giao thông đƣờng bộ, đƣờng thuỷ hoặc đƣờng không, 

v.v. Bài toán trở nên phức tạp khi số lƣợng đối tƣợng cần đƣợc xét 

duyệt tăng lên hàng triệu lần. Vì vậy, ngoài việc triển khai nghiên cứu 

đƣa ra các thuật toán mới có khả năng tính toán tốt hơn để giảm thời 

gian tính toán, ứng dụng công nghệ tính toán song song cũng có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng. Đối với thuật toán, các thuật toán kinh điển nhƣ 

Dijkstra hay Bellman-Ford còn nhiều hạn chế khi song song hóa. Do 

đó, yêu cầu đặt ra là cần chọn một thuật toán phù hơn. Với cách tiếp cận 

theo hƣớng song song hóa, Thuật toán ∆-stepping là một thuật toán giải 

quyết khá tốt những hạn chế của các thuật toán đó. 

13  Đại học 

Phân tích tình 

cảm trong dữ liệu 

đáng giá nhà hàng 

sử dụng mô hình 

mạng Neural 

 Lê Minh 

Dƣỡng 

TS. Nguyễn Thị 

Minh Huyền 

Trong những năm gần đây, xã hội ngày càng phát triển văn minh, đi 

cùng với đó là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra làm cho vai 

trò của ngành công nghệ thông tin lớn hơn bao giờ hết. Mạng xã hội 

phổ biến tới từng ngƣời. Mỗi ngƣời tham gia mạng xã hội thƣờng xuyên 

để lại những đánh giá bình luận của mình về một vấn đề mà họ quan 

tâm. Những đánh giá này cũng là một nguồn tài nguyên thông tin vô 

cùng phong phú giúp những nhà nghiên cứu và quản lý doanh nghiệp 

hiểu đƣợc khách hàng hay ngƣời tiêu dùng nghĩ gì về dịch vụ của họ. 

Tuy nhiên hiện nay những dữ liệu này chƣa có nhiều công trình nghiên 
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cứu, phân tích về chúng. Đề tài nghiên cứu phân tích tình cảm trong bộ 

dữ liệu nhà hàng sử dụng mô hình mạng nơ-ron là một đề tài nghiên 

cứu trên bộ dữ liệu đánh giá trên mạng xã hội về nhà hàng. Nghiên cứu 

này nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống cho phép phân lớp các đánh giá 

về nhà hàng sử dụng mô hình mạng nơ-ron. 

14  Đại học 

Dự báo tỉ lệ core / 

non-core của tài 

khoản tiết kiệm 

không kì hạn 

 Đỗ Quang Đạt 
TS. Trịnh Quốc 

Anh 

Hoạt động quản trị nợ - tài sản (ALM) là hoạt động rất quan trọng của các ngân 

hàng thƣơng mại (NHTM). Một trong những bài toán đƣợc đặt của hoạt 

động ALM trong ngân hàng là dự báo lƣợng tiền gửi lõi (core balance) 

của các tài khoản tiết kiệm không kì hạn. Cách tiếp cận để giải bài toán 

này là phân tích hành vi của các tài khoản dựa trên hành vi với số dƣ 

trong tài khoản, từ đó tìm những nhóm có chung hành vi – cùng mô 

hình chuỗi thời gian để đƣa ra các dự báo tiền gửi lõi cho mỗi nhóm và 

cho cả ngân hàng một cách chính xác nhất. Để thực hiện phân nhóm 

theo hành vi khách hàng, một số loại khoảng cách về chuỗi thời gian 

đƣợc đƣa ra để thực hiện phân nhóm. Sau khi phân nhóm, dựa vào cấu 

trúc từ việc phân nhóm và xây dựng cây phân cấp của chuỗi thời gian 

để đƣa ra các dự báo cần thiết. Kết quả cho thấy: (i) Có rất nhiều loại 

hành vi trong một nhóm các tài khoản có mức số dƣ cao; (ii) Các tài 

khoản có hành vi đặc biệt (outlier) sẽ tự động thành một nhóm riêng; 

(iii) Các nhóm sau khi phân đều có thể sử dụng mô hình ARIMA để dự 

báo; (iv) Phƣơng pháp dự báo trên cây phân cấp mang lại những kết quả 

tốt. 

15  Đại học 
Thuật toán từ điển 

học RLS - DLA 

và ứng dụng 

 Nguyễn Văn 

Hinh 

TS. Vũ Tiến 

Dũng 

Khóa luận đã tìm hiểu bài toán biểu diễn thƣa và một số phƣơng pháp 

giải bài  

toán biểu diễn thƣa.Tìm hiểu về bài toán từ điển học và thuật toán huấn 

luyện từ điển RLS-DLA.  

Cách tiếp cận trong RLS-DLA là cập nhật liên tục từ điển từ mỗi vector 

huấn luyện. Trong RLS, yếu tố forgetting  λ đƣợc điều chỉnh một cách 

thích hợp làm cho thuật toán ít phụ thuộc vào sự khởi đầu từ điển và nó 

cải thiện tính hội tụ  

của RLS-DLA cũng nhƣ khả năng biểu diễn từ điển kết quả. 

Vận dụng những kiến thức đó để giải bài toán nén ảnh trong thực tế( 
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bao gồm  

ảnh xám trong tự nhiên và ảnh dicom trong y tế). 

16  Đại học Lập trình kéo thả 

trên Kodu 

 Vũ Mạnh 

Khang 

PGS.TS. Đỗ 

Trung Tuấn 

Trong những năm gần đây, xã hội ngày càng phát triển văn minh, đi 

cùng với đó là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra làm cho vai 

trò của ngành công nghệ thông tin lớn hơn bao giờ hết. Do đó sự phát 

triển của ngành công nghệ thông tin hiện nay, chúng ta có rất nhiều 

công cụ để có thể tạo ra một trò chơi, một chƣơng trình bằng cách lập 

trình. Tuy nhiên việc học một ngôn ngữ lập trình và sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ lập trình đó để có thể tạo ra một chƣơng trình, một trò chơi 

trong một, hai giờ là một điều khó khăn, đặc biệt là đối với trẻ em điều 

đó dƣờng nhƣ là một điều không tƣởng. Khóa luận nghiên cứu về phần 

mềm Kodu Game Lab đƣợc phát triển và xây dựng bởi Microsoft‟s 

Future Social Experience thuộc tập đoàn Microsoft. Tìm hiểu về cách 

thức xây dựng một ứng dụng trò chơi đƣợc xây dựng bằng việc lập trình 

kéo thả trực quan thông qua ứng dụng. Bên cạnh đó khóa luận nghiên 

cứu về cách thức hoạt động của phần mềm, đồng thời xuất tập mã 

nguồn của một kịch bản trò chơi đƣợc xây dựng thông qua việc lập trình 

trên ứng dụng, giải thích cách thức hoạt động của các tập lệnh trong 

phần mềm, các đối tƣợng và hành động trong phần mềm tƣơng ứng với 

các tập lệnh. Qua đó thực hiện xây dựng một chƣơng trình bằng việc kết 

hợp giữa sử dụng phƣơng pháp lập trình kéo thả trực quan với lập trình 

bằng các tập lệnh mã nguồn truyền thống. 

17  Đại học Một số thuật toán 

nén ảnh 

 Nguyễn Thị 

Bích Loan 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Điển 

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, nhu 

cầu trao đổi dữ liệu giữa mọi ngƣời ngày một tăng, dữ liệu mà chúng ta 

muốn chia sẻ, trao đổi ngày một lớn hơn, phức tạp hơn và đa dạng hơn. 

Để giải quyết vấn đề này bài toán nén dữ liệu đã ra đời, mục đích của 

nó là làm giảm kích thƣớc của dữ liệu gốc nhằm giúp cho việc xử lý dữ 

liệu nhanh hơn. Nén dữ liệu cũng chính là một kỹ thuật mã hóa. Trong 

đó việc xây dựng và cải tiến các phƣơng pháp nén ảnh đem lại hiệu quả 

cao, chất lƣợng ảnh đảm bảo đang rất đƣợc quan tâm. Khóa luận trình 

bày các khái niệm quan trọng cần thiết của kỹ thuật nén ảnh nói chung 

và các nguyên tắc, cơ sở lý thuyết, thuật toán của hai phƣơng pháp nén 
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ảnh: LZW, JPEG. Phƣơng pháp LZW có tốc độ nén chậm do phải xây 

dựng từ điển nhƣng bù lại cho kết quả nén cao với dữ liệu lớn. Phƣơng 

pháp nén ảnh JPEG sử dụng biến đổi DCT kết hợp với phƣơng pháp mã 

hóa RLE và Huffman để nén ảnh, đây là phƣơng pháp nén ảnh đang 

đƣợc quan tâm phát triển vì các tính năng nổi bật so với các phƣơng 

pháp khác. Phƣơng pháp này cho chất lƣợng ảnh nén và hiệu quả nén tỷ 

lệ nghịch với nhau, chất lƣợng ảnh nén tốt thì kích thƣớc file giảm ít và 

ngƣợc lại. 

18  Đại học 

Một số thuật toán 

tính toán ứng 

dụng trong lập 

trình Maple 

 Nguyễn Thị 

Ninh 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Điển 

Ngày nay, cùng với những thành tựu tuyệt vời trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, ngƣời ta đã xây dựng nhiều phần mềm để hỗ trợ cho công tác 

học tập và nghiên cứu. Một thực tiễn đã đƣợc biết từ lâu là những bài 

toán đặt ra trong thực tiễn thƣờng không đƣợc giải quyết bằng những 

mẹo tính toán thủ công mà phải dùng đến năng lực tính toán của máy 

tính điện tử. Phần mềm tính toán ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của thực 

tiễn trên. Maple là phần mềm do một nhóm các nhà khoa học của 

Canada thuộc trƣờng đại học Waterloo làm ra với mục đích giải quyết 

mọi công việc liên quan đến tính toán. Phần mềm tính toán Maple đã 

làm cho việc giải các bài toán trở nên đơn giản và nhanh chóng góp 

phần làm tăng hiệu suất làm việc của chúng ta trong học tập, nghiên cứu 

và giảng dạy. Chúng ta có thể khám phá ra những khả năng tính toán và 

biểu diễn vô cùng phong phú của Maple. Bài khóa luận nhằm tập trung 

trình bày một số thao tác, khái niệm, thủ tục đơn giản trong Maple, từ 

đó ứng dụng Maple mô phỏng một số bài toán xác suất thống kê trong 

thực tế. Từ những kiến thức về lập trình Maple, những kiến thức về xác 

suất thống kê, khóa luận đã trình bày một số bài toán cơ bản và mô 

phỏng chúng bằng chƣơng trình Maple, cụ thể là bài toán gieo con xúc 

sắc, bài toán lấy ngẫu nhiên bóng trong hộp, bài toán tính xác suất 

khoảng cách hai điểm trong một ô vuông, bài toán rút quân bài, bài toán 

tính độ chính xác khi xét nghiệm nhiễm HIV, bài toán tính xác suất một 

ngƣời cô đơn…Từ đó, ta hoàn toàn có thể mô phỏng những bài toán lớn 

hơn bằng cách sử dụng Maple. 

19  Đại học Tìm hiểu về hạ  Nguyễn Thị GV. Hoàng Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc trao đổi thông 
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tầng chữ kí không 

khóa KSI 

Nga Quốc Hùng tin ngày càng dễ dàng hơn. Cùng với đó là những thách thức về bảo mật 

dữ liệu nhƣ xác thực định danh các bên tham gia trao đổi thông tin, đảm 

bảo tính toàn vẹn của dữ liệu,v.v… Những thách thức này đã và đang 

đƣợc giải quyết bằng cách sử dụng hệ thống khóa công khai PKI. Tuy 

nhiên PKI sử dụng cặp khóa công khai và bí mật để định danh ngƣời sử 

dụng và xác thực thông tin nên tính bảo mật của nó phụ thuộc vào khóa 

bí mật có bị xâm phạm hay không. Khi khóa bị mật bị tiết lộ thì chứng 

chỉ bị thu hồi nhờ một bên thứ ba đáng tin cậy> Bên thứ ba này cũng 

cần một cặp khóa công khai và bí mật để xác thực, khóa bí mật này 

cũng có thể bị lộ. Vì vậy hạ tầng chữ kí không khóa KSI đƣợc sử dụng 

để khắc phục nhƣợc điểm luôn luôn phải đảm bảo khóa bí mật phải 

đƣợc an toàn của PKI. Nội dung của khóa luận tập trung vào tìm hiểu 

về chữ ký không khóa, sử dụng cây Merkle để kiểm tra tính toàn vẹn 

của dữ liệu, dựa trên giá trị băm tại gốc của cây băm đã đƣợc công khai 

(và trả lại cho client). Phƣơng pháp này chƣa đảm bảo đƣợc tính non-

repudiation vì vậy client cần sử dụng chuỗi các giá trị khoá dùng một 

lần để tạo chữ kí cá nhân theo lƣợc đồ chữ ký và kiểm tra. Với các giải 

pháp thông thƣờng để lƣu trữ chuỗi khóa có độ dài n và tính toán trong 

quá trình xác thực có độ phức tạp O( ) hoặc đòi hỏi không gian lƣu 

trữ là O( ). Để giảm độ phức tạp từ O( ) xuống còn O(

) thì phải áp dụng kỹ thuật “viên sỏi” của Jakobsson và cây hash 

calendar. 

20  Đại học 

Nghiên cứu các 

thuật toán phân 

lớp dựa trên các 

đặc trƣng cho bài 

toán phân đoạn 

ảnh 

 Đào Thị Nhƣ 

Ngà 

TS. Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trong 

một vài thập kỷ gần đây, xử lý ảnh tuy là một ngành khoa học còn 

tƣơng đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhƣng hiện nay nó 

đang là một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh và thu hút sự 

quan tâm đặc biệt từ các nhà khoa học, thúc đẩy các trung tâm nghiên 

cứu, ứng dụng về lĩnh vực hấp dẫn này.  

  Mục đích chung của xử lý ảnh thƣờng là: xử lý ảnh ban 

đầu để có đƣợc một bức ảnh mới theo một yêu cầu cụ thể, phân tích ảnh 

để thu đƣợc các thông tin đặc trƣng trên ảnh nhằm hỗ trợ cho việc phân 

loại và nhận biết ảnh, phân đoạn ảnh để nhận biết đƣợc các thành phần 
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trong ảnh nhằm hiểu đƣợc kết cấu của bức ảnh ở mức độ cao hơn. Để 

xử lý đƣợc một bức ảnh thì phải trải qua nhiều bƣớc, một trong những 

bƣớc quan trọng và có ảnh hƣởng lớn đến quá trình xử lý ảnh là phân 

đoạn ảnh. Nếu bƣớc phân đoạn ảnh không tốt thì dẫn đến việc nhận diện 

sai lầm về các đối tƣợng có trong ảnh.  

 Mục đích chính của khóa luận là tìm hiểu và hệ thống lại một số 

phƣơng pháp phân đoạn ảnh nhƣ: phân đoạn dựa vào ngƣỡng, phân 

đoạn dựa vào biên, phân đoạn dựa vào vùng, phân đoạn sử dụng các 

phƣơng pháp phân lớp. Ngoài ra, trong khóa luận chúng tôi sử dụng các 

đặc trƣng về màu sắc, kết cấu, ví trí của điểm ảnh đã đƣợc nghiên cứu 

để áp dụng vào phƣơng pháp phân lớp FCM cho bài toán phân đoạn 

ảnh. Từ đó, chúng tôi phân tích các ảnh hƣởng của các đặc trƣng đến 

kết quả phân đoạn. 

21  Đại học 

Bảo mật và an 

toàn thông tin 

trong thƣơng mại 

điện tử 

 Lê Thị Ngọc 
TS. Nguyễn Hải 

Vinh 

Hiện nay vấn đề Bảo mật và an toàn thông tin trong thƣơng mại điện tử 

đã và đang đƣợc áp dụng phổ biến và rộng rãi ở Việt Nam và trên phạm 

vi toàn cầu. Vì thế vấn đề Bảo mật và an toàn đang đƣợc nhiều ngƣời 

tập trung nghiên cứu và đƣa ra các hƣớng giải quyết. Tuy nhiên cũng 

cần phải hiểu rằng không có một hệ thống thông tin nào đƣợc bảo mật 

100%.  

Vấn đề bảo mật và an toàn thông tin trong thƣơng mại điện tử phải đảm 

bảo bốn yêu cầu về: tính bí mật (riêng tƣ), tính toàn vẹn, sự chứng minh 

xác thực, không thể thoái thác trách nhiệm. Bài khóa luận đƣa ra các rủi 

ro có thể gặp và các hình thức có thể bị tấn công đối với các website 

thƣơng mại điện tử. Từ đó tập trung tìm hiểu một số kỹ thuật cơ bản để 

phần nào giúp đảm bảo an toàn thông tin trong thƣơng mại điện tử, đó 

là: mã hoá, ký số và chứng chỉ số. 

Về kỹ thuật mã hoá, có hai phƣơng pháp: Mã hoá đối xứng và mã hoá 

khoá khoá công khai. Mã hoá đảm bảo an toàn về thông tin giao tiếp 

nhƣng không đảm bảo liệu thông tin có bị giả mạo hoặc có bị mạo danh 

hay không. Vấn đề chủ yếu nằm ở việc quản lý khoá. 

Đối với phƣơng pháp ký số, dựa vào chữ ký cùng cặp khoá riêng và 

công khai, chúng ta có thể xác định chính xác đối tác trong giao dịch. 
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Em cũng đã tìm hiểu hai loại chữ ký: Chữ ký kèm thông điệp và chữ ký 

sinh thông điệp cùng hai sơ đồ ký đƣợc chấp nhận và sử dụng rộng rãi: 

RSA, DSS.  

 Tuy nhiên việc sử dụng mã hóa hay kí số chỉ giải quyết đuợc vấn đề 

bảo mật thông điệp và xác thực, không thể đảm bảo đƣợc rằng “đối 

tƣợng khi giao dịch trong thƣơng mại điện tử có bị giả mạo hay 

không?” Chứng chỉ số đƣợc tạo ra để giải quyết vấn đề này! Chứng chỉ 

số có cơ chế để xác nhận thông tin chính xác về các đối tƣợng sử dụng 

chứng chỉ số. 

22  Đại học 

Sử dụng phƣơng 

pháp biểu diễn 

thƣa trong bài 

toán nhận dạng 

khuôn mặt 

 Đặng Khắc 

Toàn 

TS. Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

Với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin hiện nay. Các ứng dụng ngày càng đƣợc cải tiến và đáp ứng 

nhu cầu ngƣời dùng một cách tốt nhất. Một trong những vấn đề đang 

đƣợc nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây đó là 

nhận diện khuôn mặt. Tính năng nhận diện khuôn mặt đƣợc ứng dụng 

nhiều trong các hệ thống giám sát nhân viên, hệ thống điều tra tội phạm 

hay đơn giản chỉ là các tiện ích nhỏ trên những chiếc điện thoại thông 

minh. Tuy nhiên để xây dựng đƣợc một hệ thống nhận dạng lại không 

hề đơn giản. Nhiều thuật toán và phƣơng pháp đã đƣợc nghiên cứu và 

áp dụng nhằm đƣa ra kết quả tốt nhất và khắc phục những khó khăn khi 

nhận dạng trong hoàn cảnh thực tế. Mục tiêu của khóa luận là tìm hiểu 

các phƣơng pháp, quy trình trong bài toán nhận dạng khuôn mặt hiện 

nay và ứng dụng phƣơng pháp biểu diễn thƣa để giải bài toán nhận dạng 

khuôn mặt. 

23  Đại học Một số mô hình 

lý thuyết hàng đợi 

 Nguyễn Viết 

Tuân 

TS. Tạ Công 

Sơn 

Lý thuyết xếp hàng đã đƣợc nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới 

trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau nhƣ bƣu chính viễn thông, 

hàng không, đƣờng sắt, kiểm soát lƣu lƣợng giao thông, đánh giá hiệu 

năng hệ thống máy tính, y tế và chăm sóc sức khỏe, không lƣu, bán 

vé,...Trong nhiều hệ thống phục vụ,các khách hàng (customer) 

phảidùng chung tài nguyên, phải chờ để đƣợc phục vụ và đôi khi bị từ 

chối phục vụ. Lý thuyết quá trình xếp hàng (queueing process) xác định 

và tìm các phƣơng án tối ƣu để hệ thống phục vụ là tốt nhất. Trong nửa 

đầu của thế kỷ 20 lý thuyết xếp hàng đã đƣợc ứng dụng để nghiên cứu 
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thời gian chờ đợi trong các hệ thống điện thoại. Ngày nay lý thuyết xếp 

hàng còn có hiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau nhƣ trong 

mạng máy tính, trong việc quản lý xí nghiệp,quản lý giao thông và 

trong các hệ phục vụ khác,... Ngoài ra lý thuyết xếp hàng cũng còn là cơ 

sở toán học để nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều bài toán kinh tế nhƣ 

đầu tƣ, kiểm kê, rủi ro của bảo hiểm, thị trƣờng chứng khoán,...Đối với 

lý thuyết xếp hàng ta quan tâm đến các số liệu nhƣ độ dài hàng đợi 

trung bình của hàng, độ dài hàng đợi trung bình của hệ thống, thời gian 

đợi trung bình của hàng (trễ của hàng) và thời gian đợi trung bình của 

hệ thống (trễ của hệ thống). Luận văn trình bày lại các kiến thức cơ sở 

về quá trình Markov, quá trình Poisson và một vài tính chất quan trọng 

của hai quá trình này. Tiếp đó, khóa luận trình bày các khái niệm cơ bản 

về lý thuyết hàng đợi, tạo nền tảng để trình bày các mô hình hàng đợi 

thƣờng gặp trong đời sống. 

24  Đại học 

Xây dựng một hệ 

thống xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên cho 

văn bản tiếng Việt 

 Phùng Văn 

Thành 

ThS. Nguyễn 

Việt Hùng 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đang là một hƣớng nghiên cứu đƣợc quan tâm 

rất nhiều ở Việt Nam. Một trong các khó khăn lớn nhất của các nghiên 

cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên với tiếng Việt là sự thiếu hụt về dữ liệu và 

các công cụ xử lý cơ sở nhƣ: công cụ tách từ, công cụ gán nhãn từ loại, 

công cụ phân tích cú pháp, công cụ xác định thực thể tên,... Mục tiêu 

của đề tài nghiên cứu này là xây dựng một trang web tích hợp sẵn một 

số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản nhằm hỗ trợ ngƣời dùng 

trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đây là công cụ hỗ trợ cộng đồng xử 

lý ngôn ngữ tự nhiên trong việc gán nhãn dữ liệu và chia sẻ các kho ngữ 

liệu tiếng Việt. 

Về mặt cấu trúc, báo cáo đƣợc chia thành 4 chƣơng: 

Chƣơng 1- Đặt vấn đề: Chƣơng này trình bày khái niệm cơ bản về xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên, ngoài ra còn giới thiệu khái quát về ý tƣởng cũng 

nhƣ ý nghĩa của một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản. Tiếp 

đến đề cập đến thực trạng các khó khăn hiện nay của việc nghiên cứu 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng tiếng Việt. Từ đó vạch định ra những 

công việc cần phải làm để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. 

Chƣơng 2 - Cơ sở lý thuyết: Chƣơng này sẽ trình bày về hƣớng tiếp cận 
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cũng nhƣ các cách thức để giải quyết các bài toán. Với mỗi bài toán sẽ 

tập trung đi vào mục tiêu đạt đƣợc và trình bày khái quát cơ sở lý thuyết 

cho việc giải quyết bài toán đó. 

Chƣơng 3 - Phân tích – Thiết kế hệ thống: Dựa vào yêu cầu bài toán đặt 

ra, chƣơng này sẽ tập trung vào việc phân tích, thiết kế hệ thống và từ 

đó đƣa ra cái nhìn tổng quan về cả hệ thống. Cấu trúc các thành phần 

của hệ thống, cách thức hoạt đông, ý nghĩa cũng nhƣ thao tác ngƣời 

dùng thực hiện. Bên cạnh đó, cũng trình bày rõ quá trình triển khai các 

công nghệ áp dụng vào hệ thống. 

Chƣơng 4 - Kết quả: Nêu lên những nội dung đã đạt đƣợc tính đến thời 

điểm hiện tại, ƣu điểm, nhƣợc điểm, cách khắc phục. Ngoài ra đề xuất 

hƣớng phát triển để cải thiện hiệu năng cũng nhƣ tính năng của hệ 

thống.  

25  Đại học 

Phân tích tình 

cảm trong dữ liệu 

đánh giá nhà hàng 

sử dụng mô hình 

học máy SVM 

 Nguyễn Thị 

Thu 

TS. Nguyễn Thị 

Minh Huyền 

Tóm tắt nội dung khoá luận tốt nghiệp: Trong đời sống kinh tế, xã hội, 

ý kiến và trải nghiệm của ngƣời dùng là nguồn thông tin hữu ích đối với 

các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân. Với sự bùng nổ của internet và 

mạng xã hội cũng nhƣ sự đa dạng về sản phẩm, số lƣợng ý kiến, đánh 

giá trở nên quá nhiều, khiến nhu cầu phân tích những thông tin này một 

cách tự động càng đƣợc tăng cao. Do bài toán phức tạp và có nhiều khó 

khăn, đề tài vẫn cần đƣợc nghiên cứu để hoàn thiện và có kết quả tốt 

hơn. Em tham gia nghiên cứu về đề tài này với mong muốn nâng cao 

chất lƣợng của công cụ phân tích tình cảm trong văn bản, cụ thể là với 

bộ dữ liệu đánh giá nhà hàng. Nghiên cứu của em tập trung vào việc 

xây dựng chƣơng trình phân tích một số khía cạnh của các đánh giá một 

cách tự động dựa trên mô hình máy véc-tơ hỗ trợ (SVM). Nội dung 

nghiên cứu đƣợc tiến hành theo hai bƣớc: Phát hiện các khía cạnh (bao 

gồm thực thể và thuộc tính của thực thể) mà đánh giá nói đến; phân loại 

từng khía cạnh này theo một trong các cực cảm xúc tiêu cực, trung tính, 

tích cực. Kết quả thu đƣợc ở cả hai bƣớc đều có độ phủ cao hơn với kết 

quả của cuộc thi VLSP 2018. Với nhiệm vụ phát hiện thực thể và thuộc 

tính của thực thể, khóa luận có f1 đạt 77% ngang bằng kết quả cuộc thi. 

Với nhiệm vụ phân cực tình cảm của thực thể, kết quả của khóa luận có 
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f1 đạt 65%, cao hơn 4% so với kết quả của cuộc thi. 

26  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng của biểu 

diễn thƣa và biến 

đổi cosin rời rạc 

trong khôi phục 

ảnh 

 Nguyễn Thị 

Thuỷ 

TS. Đỗ Thanh 

Hà 

Khôi phục ảnh là quá trình lấp đầy các điểm ảnh còn thiếu trong ảnh. 

Các ứng dụng của kỹ thuật này trong đời sống và nghiên cứu khoa học 

là vô cùng nhiều, đa dạng và phong phú. Chẳng hạn nhƣ việc xỏa bỏ 

hiện tƣợng mắt đỏ khi dùng đèn flash chụp ảnh vào buổi tối, phục chế 

ảnh cũ, làm đầy ảnh trong kỹ thuật kính hiển vị thăm dò điện hóa, … 

Với tính thực tế cao, các hƣớng nghiên cứu để giải quyết yêu cầu bài 

toán khôi phục ảnh đang ngày càng phát triển, theo nhiều hƣớng khác 

nhau nhƣ sử dụng lý thuyết tổng hợp kết cấu bề mặt, tìm kiếm mẫu, … 

Khóa luận tập trung nghiên cứu về lý thuyết biểu diễn thƣa và ứng dụng 

của biểu diễn thƣa trong khôi phục ảnh. Đối với lý thuyết biểu diễn 

thƣa, khóa luận tìm hiểu về điều kiện nghiệm duy nhất, các phƣơng 

pháp xấp xỉ nghiệm thƣa và hai dạng ma trận từ điển thƣờng đƣợc sử 

dụng trong lý thuyết là biến đổi cosine rời rạc (DCT) và K-SVD. Đối 

với bài toán khôi phục ảnh, khóa luận nghiên cứu cơ sở toán học cho 

việc ứng dụng biểu diễn thƣa để giải quyết yêu cầu bài toán. Các kết 

quả thực nghiệm đƣợc thực hiện trên bộ dữ liệu “The ORL Database of 

Faces” với phƣơng pháp xấp xỉ nghiệm thƣa Basis Puirsuit qua ma trận 

từ điển DCT cho kết quả tốt. 

27  Đại học 

Ƣớc lƣợng mật độ 

tƣơng đối trên 

không gian 

Metric 

 Phạm Thu 

Trang 
TS. Lê Vĩ 

Ngày nay, các thông tin dƣới dạng số liệu đang tràn ngập trong cuộc sống hàng 

ngày của chúng ta, ở khắp mọi nơi, trên mọi lĩnh vực. Do đó, khoa học 

Thống kê ra đời nhằm mục đích nghiên cứu các phƣơng pháp thu thập, 

tổ chức và phân tích dữ liệu một cách chính xác, khách quan, để từ đó 

phát hiện ra các tri thức, thông tin ẩn náu tận sâu bên trong. Một trong 

những vấn đề quan trọng trong Thống kê là ƣớc lƣợng, vì không phải 

lúc nào việc tìm kiếm và thu thập dữ liệu cũng có thể thực hiện một 

cách dễ dàng và đầy đủ. Vì vậy, thay vì việc cố gắng thu thập một bộ dữ 

liệu rất lớn bằng một cách khó khăn, thậm chí là không thể, ta sẽ quan 

sát một mẫu với cỡ mẫu đủ lớn, với những đặc trƣng cho các tham số 

mà ta cần ƣớc lƣợng giá trị của chúng. Một số phƣơng pháp đƣợc dùng 

phổ biến là phƣơng pháp ƣớc lƣợng điểm, ƣớc lƣợng khoảng. Nhƣng 

đôi khi, trong nhiều bài toán, nhiều vấn đề, nhiều sự kiện, ta có hai lựa 
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chọn, và bắt buộc phải chọn lựa, là một hoặc hai, là có hoặc không. Do 

đó, ta mong muốn ƣớc lƣợng đƣợc mật độ tƣơng đối giữa chúng để kết 

quả đƣa ra đƣợc chính xác và hợp lý hơn. Bài toán Ƣớc lƣợng mật độ 

tƣơng đối trên không gian Metric sử dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng nhân 

(kernel estimate) với ứng dụng dùng để giải quyết rất nhiều bài toán 

trong thực tế, đặc biệt là trong các bài toán về chuỗi thời gian và trong 

lĩnh vực tâm lý học. 

28  Đại học 

Sự phản xạ của 

sóng SV đối với 

biên phân chia 

của lớp trực 

hƣớng nén đƣợc 

và bán không gian 

trực hƣớng không 

nén đƣợc 

 Vũ Thị Dung 
GS.TS. Phạm 

Chí Vĩnh 

Khóa luận trình bày sự phản xạ của sóng SV đối biên phân chia của lớp 

vật liệu trực hƣớng nén đƣợc và bán không gian đàn hồi trực hƣớng 

không nén đƣợc. Mục đích chính của khóa luận là tìm ra công thức tính 

hệ số phản xạ. Bằng việc sử dụng điều kiện biên hiệu dụng đối với lớp 

vật liệu và phát biểu Stroh trong bán không gian đàn hồi, khóa luận đã 

tìm ra công thức tính hệ số phản xạ dƣới dạng tƣờng minh. Từ công 

thức thu đƣợc, khóa luận  khảo sát bằng số ảnh hƣởng của góc tới, độ 

dày của vật liệu, các tham số vật liệu và tính không nén đƣợc lên hệ số 

phản xạ. Các kết quả số thu đƣợc đều đƣợc kiểm tra bằng tiêu chuẩn 

năng lƣợng. 

29  Đại học 

Tính toán các 

thông số tối ƣu 

của bộ hấp thụ 

dao động có độ 

cứng âm 

 Phạm Thị 

Ngọc Điệp 

TS. Nguyễn 

Xuân Nguyên 

Dao động có hại xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Vì vậy, công nghệ 

giảm dao động là một vấn đề rất đƣợc quan tâm về mặt lí thuyết và ứng 

dụng trong các trung tâm nghiên cứu và các trƣờng đại học. Các 

phƣơng pháp giảm dao động thƣờng dựa trên cơ sở giảm hoặc cách li 

lực kích động, thay đổi tần số riêng để tránh cộng hƣởng, tăng cản cho 

cơ hệ. Trƣớc đây, phƣơng pháp phổ biến là tăng độ cứng của kết cấu, 

tuy nhiên phƣơng pháp này ngày càng tỏ ra không hiệu quả bởi vì chi 

phí và độ phức tạp lớn khi quy mô của các kết cấu ngày càng phức tạp. 

Chính vì vậy, trong vài thập kỉ gần đây, việc sử dụng bộ hấp thụ dao 

đông để giảm dao động có hại ngày càng đƣợc phổ biến rộng rãi vì tính 

hiệu quả về kĩ thuật, kinh tế cũng nhƣ việc dễ dàng trong lắp đặt , bảo 

dƣỡng, nâng cấp và đạt yêu cầu về thẩm mỹ. Các bộ hấp thụ dao động 

đƣợc lắp đặt với mục đích hấp thụ và chuyển hóa một phần năng lƣợng 

thừa của hệ kĩ thuật thành dạng năng lƣợng khác, từ đó giảm dao động 

có hại của hệ kĩ thuật đó. Bộ hấp thụ dao động dạng khối lƣợng là một 
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dạng của bộ hấp thụ dao động lắp ngoài. Chúng tỏ ra rất hiệu quả khi 

kết cấu tƣơng đối cứng, chuyển động tƣơng đối giữa các thành phần kết 

cấu là nhỏ.  Khóa luận sẽ trình bày cơ sở lí thuyết, phƣơng pháp nghiên 

cứu và trình bày phƣơng pháp tính các thông số tối ƣu trong mô hình bộ 

hấp thụ dao động dạng kinh điển và bộ hấp thụ dao động có độ cứng 

âm.  

30  Đại học 

Sự phản xạ của 

sóng qP đối với 

lớp trực hƣớng 

nén đƣợc đặt trên 

bán không gian 

trực hƣớng nén 

đƣợc 

 Đỗ Thị Thu 

Hà 

GS.TS. Phạm 

Chí Vĩnh 

Nội dung chính của khóa luận là nghiên cứu sự phản xạ của sóng qP đối 

với lớp 

trực hƣớng nén đƣợc đặt trên bán không gian trực hƣớng nén đƣợc.Mục 

tiêu chính 

là tìm ra các công thức dạng hiển của hệ số phản xạ của sóng qP. Từ đó 

đi khảo sát 

một số ví dụ số về sự phụ thuộc của hệ số phản xạ vào góc tới, vào tần 

số sóng hay 

vào hệ số đàn hồi của vật liệu. Để đạt mục đích này khóa luận sử dụng 

phƣơng 

pháp ma trận chuyển, phát biểu Stroh và phƣơng pháp điều kiện biên 

hiệu dụng. 

Các kết quả chính của khóa luận là: Xây dựng đƣợc công thức tính hệ 

số phản xạ 

của sóng qP đối với lớp trực hƣớng nén đƣợc đặt trên bán không gian 

trực hƣớng 

nén đƣợc. 

Đây là các kết quả mới. 

31  Đại học 

Ứng dụng sơ đồ 

Samarski cho bài 

toán chuyển động 

của chất lỏng thực 

trong khe phẳng 

 Lê Thị Thu 

Hà 

PGS.TS. Trần 

Văn Trản 

Bài toán chuyển động của chất lỏng thực trong khe phẳng đƣợc quan 

tâm nghiên 

cứu từ lâu. Ở nghiên cứu này chúng ta sử dụng ứng dụng của sơ đồ 

Samarski để nghiên cứu chuyển động của chất lỏng thực trong khe. Đây 

là bài toán hai chiều, chất lỏng chứa trong một miền hình vuông, điều 

kiện biên ở tất cả các cạnh với ba cạnh cố định và một mặt di chuyển. 

Khóa luận giúp hiểu và nắm đƣợc một số kiến thức và kỹ năng cơ bản 

về tính toán động lực học chất lỏng. Cụ thể ở đây là vận dụng một thuật 
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toán cụ thể vào một bài toán mẫu và so sánh với kết quả của các nghiên 

cứu khác để kiểm tra sơ đồ sai phân Samarski và kỹ thuật quét luân 

hƣớng (ADI) cộng với kỹ thuật phân rã thời gian và kỹ thuật giải 

phƣơng trình dừng bằng giả thiết dừng. Cuối cùng, 

kết quả thu đƣợc cho dòng chảy trong một miền hình vuông ở số 

Reynolds 400 và 

1000 đƣợc trình bày cùng với các chi tiết cụ thể. Kết quả nhận đƣợc so 

sánh với kết quả của tác giả Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. (1982), vì 

nghiên cứu của tác giả này bao gồm các kết quả dạng bảng cho nhiều số 

Reynolds khác nhau. Và ta có thể kết luận đƣợc rằng: phƣơng pháp sai 

phân trong trƣờng hợp này dễ thực hiện và hiệu quả hơn các phƣơng 

pháp khác, kết quả nhận đƣợc của khóa luận là phù hợp với các kết 

32  Đại học 

Ổn định phi tuyến 

của tấm Sandwich 

FGM có gân gia 

cƣờng 

 Nguyễn Thị 

Lâm 

ThS. Nguyễn 

Thị Nga 

Vật liệu cơ tính biến thiên có tên tiếng anh là Funtionlly Graded 

Material, viết tắt là FGM. Kết cấu FGM có gân gia cƣờng 

(Eccentrically stiffened FGM) viết tắt là kết cấu ES-FGM, là một trong 

những kết cấu cơ bản hiện đại thƣờng gặp trong các ngành kỹ thuật hiện 

đại  và công nghệ cao nhƣ máy bay, tên lửa, tàu ngầm, lò phản ứng hạt 

nhân, vv… Và để tăng cƣờng khả năng làm việc của kết cấu, ta có thể 

bổ sung thêm gân gia cƣờng. Cách làm này có ƣu điểm là mặc dù trọng 

lƣợng của gân thêm vào ít nhƣng lại làm tăng đáng kể khả năng chịu tải 

của kết cấu, hơn nữa chỉ cần gia cố ở những vị trí xung yếu nên sẽ tối 

ƣu về mặt vật liệu. Do vậy việc nghiên cứu ổn định các kết cấu ES-

FGM có dạng tấm và vỏ đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm.  

Dựa trên tài liệu về phân tích ổn định của tấm sandwich FGM có gân 

gia cƣờng của tác giả Đào Văn Dũng cùng cộng sự [3], khóa luận này 

có mục tiêu nhƣ sau: 

- T

ìm hiểu, trình bày và diễn giải chi tiết các hệ thức và một phần kết quả 

bài báo. 

- D

iễn giải chi tiết những vấn đề của tấm sandwich FGM có gân gia cƣờng 

cũng làm bằng vật liệu FGM chịu tải cơ và nhiệt trên nền đàn hồi. Sử 
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dụng phƣơng pháp Galerkin đã tìm đƣợc các biểu thức hiển để từ đó 

xác định tải tới hạn và vẽ đƣờng cong tải-độ võng sau tới hạn. Từ đó 

khảo sát ảnh hƣởng của chiều dày lớp lõi và chỉ số tỷ phần thể tích lên 

ứng xử của tấm. 

Khóa luận sử dụng lý thuyết biến dạng trƣợt bậc ba của Reddy và 

phƣơng pháp san đều tác dụng gân của Leckhnitsky để thiết lập các 

phƣơng trình chủ đạo. Áp dụng phƣơng pháp Galerkin để xây dựng hệ 

thức hiển cho phép tìm tải tới hạn và vẽ đƣờng cong tải-độ võng sau tới 

hạn. 

 

33  Đại học 

Phần tử đẳng 

tham số với hệ tọa 

độ tự nhiên trong 

bài toán bản chữ 

nhật 

 Đinh Thị Linh 
PGS.TS. Vũ Đỗ 

Long 

Bản hình chữ nhật đƣợc ứng dụng trong nhiều kết cấu hiện đại: bản sàn, 

nền tƣờng, mặt cầu, cánh cửa, vách ngăn,… Khi tính toán về bản ta 

thƣờng gặp ít khó khăn về mặt toán học hơn các kết cấu vỏ do hệ tọa độ 

đƣợc sử dụng là hệ Đềcac vuông góc. Việc nghiên cứu độ võng và các 

chuyển vị của bản rất quan trọng trong các công trình kỹ thuật. Phƣơng 

pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method, FEM) là một phƣơng 

pháp số có hiệu quả cao trong giải các bài toán cơ học công trình. Cơ sở 

của phƣơng pháp này là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của 

bài toán, các miền liên tục đƣợc chia thành nhiều miền con (phần tử), 

các miền này đƣợc liên kết với nhau tại các điểm nút. Trên miền con 

này dạng biến phân tƣơng đƣơng với bài toán đƣợc giải xấp xỉ dựa trên 

các hàm xấp xỉ trên từng phần tử thỏa mãn các điều kiện biên và sự liên 

tục giữa các phần tử.  

Tuy nhiên, do đây là một phƣơng pháp gần đúng nên vấn đề khống chế 

sai số nâng cao độ chình xác lời giải bài toán cũng nhƣ đánh giá sự hội 

tụ bài toán phân tích ứng suất biến dạng là một vấn đề mang tính khoa 

học cao. Trong những tính toán giải bài toán FEM thông thƣờng, ảnh 

hƣởng chủ quan của việc chia lƣới phần tử sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn 

trong lời giải. Chính vì vậy khi giải các bài toán có miền tính toán phức 

tạp ta nên chia nhỏ lƣới phần tử tại những vùng có khả năng phát sinh 

ứng suất cục bộ. Trong khóa luận tốt nghiệp đã tính toán kết quả trong 

nhiều trƣờng hợp với các hệ tọa độ và cách chia lƣới khác nhau theo lý 
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thuyết biến dạng trƣợt của Mildlin cho kết quả tin cậy. Tính toán đƣợc 

độ võng cực đại và chuyển vị tại các nút chƣa biết của bản chịu tác 

dụng của lực ngoài vuông góc với bản bằng phƣơng pháp phần tử hữu 

hạn với phần tử đẳng tham số dạng tứ giác. Giá trị độ võng và chuyển vị 

tìm đƣợc trong các trƣờng hợp không sai khác lớn. 

34  Đại học 

Một số bài toán 

ngƣợc đơn giản 

của sóng mặt 

Rayleigh 

 Phí Thị Mai 

Linh 

TS. Trần Thanh 

Tuấn 

Phƣơng trình tán sắc của sóng Rayleigh biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc 

vào các tham số vật liệu là công cụ thuận tiện và cơ sở lý thuyết để giải 

bài toán ngƣợc: xác định các tham số vật liệu từ những dữ liệu đo đạc 

đƣợc của vận tốc. Một công cụ khác cũng đƣợc sử dụng để giải bài 

tooán ngƣợc đó là công thức tỷ số H/V, mà theo Junge và các cộng sự 

\cite{junge} chỉ ra rằng tỷ số H/V nhạy cảm hơn so với vận tốc và có 

thể cho kết quả bài toán ngƣợc chính xác hơn. Khóa luận gồm có ba 

chƣơng, phần mở đầu và phần kết luận: Chƣơng 1: Giới thiệu về lệnh 

nlinfit: Nội dung của chƣơng là: tìm hiểu cấu trúc câu lệnh nlinfit trong 

MATLAB và cơ sở toán học của nó.Chƣơng 2: Mô hình một lớp với hai 

biên tự do: Nội dung của chƣơng là: đi xây dựng bài toán thuận là thiết 

lập phƣơng trình tán sắc của sóng Rayleigh và tỷ số  H/V trong bài toán 

một lớp đẳng hƣớng có hai mặt biên tự do sử dụng phƣơng pháp Stroh. 

Sau đó, sử dụng ngôn ngữ MATLAB để đi giải bài toán ngƣợc. Chƣơng 

3: Mô hình một lớp có đáy bị ngàm: Nội dung của chƣơng là: đi xây 

dựng bài toán thuận là thiết lập phƣơng trình tán sắc của sóng Rayleigh 

và tỷ số H/V trong bài toán một lớp đẳng hƣớng có mặt biên tự do và 

đáy bị ngàm sử dụng phƣơng pháp Stroh. Và cũng sử dụng MATLAB 

để đi giải bài toán ngƣợc. 

35  Đại học 

Giải bài toán 

ngƣợc để xác 

định các tham số 

đàn hồi trong môi 

trƣờng truyền 

sóng đẳng hƣớng 

 Cấn Thị Nga 
TS. Bùi Thanh 

Tú 

Việc xác định các tính chất cơ học của vật liệu có ứng suất trƣớc đang 

đƣợc các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc quan tâm. Ứng dụng của 

vật liệu có ứng suất trƣớc có thể tìm thấy trong các cấu trúc vi mô của 

mô mềm hay các cơ gân. Khóa luận này tìm hiểu và tham khảo bài báo 

của Guo-Yang Li, and Yanping Cao (2017). Trong bài báo trên, tác giả 

trình bày phƣơng pháp giải bài toán ngƣợc khi cho sóng truyền trong 

lớp mô gân đàn hồi mỏng đẳng hƣớng ngang để xác định các tham số 

đàn hồi cho vật liệu chịu ứng suất trƣớc.  
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Phƣơng pháp trên đƣợc dựa trên mô hình và phƣơng trình cơ bản mô tả 

ứng xử của các cơ gân từ đó xác định đƣợc phƣơng trình tán sắc của 

sóng dẫn. Từ đó những tính chất nghiệm đƣợc nghiên cứu, cụ thể là độ 

nhạy của những sai số đƣợc khảo sát bằng cách đƣa ra khái niệm về số 

điều kiện. 

Trong khóa luận này, phƣơng pháp giải bài toán nghịch đảo cho sóng 

đàn hồi truyền trong lớp mô mềm đẳng hƣớng ngang mỏng đƣợc khảo 

sát để tìm ra các tham số đàn hồi. Kết quả cho thấy bốn tham số đàn hồi 

(ngoài mô đun kéo theo hƣớng của sợi, ) có thể đƣợc xác định với 

độ chính xác cao khi sử dụng phƣơng pháp này. 

 

36  Đại học 

Mô phỏng số bài 

toán thông thoáng 

trong miền hình 

hộp chữ nhật 

 Phùng Thị 

Thảo 

ThS. Nguyễn 

Thị Thủy 

Mô hình bài toán đƣợc xét trong khóa luận là một miền hình hộp chữ 

nhật 

có nguồn phát nhiệt (chất thải) ở mặt đáy, với mục tiêu xem xét sự ảnh 

hƣởng 

của các hƣớng thông thoáng khác nhau đến sự hình thành cấu trúc dòng 

chảy 

trong miền và ảnh hƣởng của vị trí cửa hút – cửa xả tới hiệu quả loại bỏ 

nhiệt 

(chất thải) ra khỏi miền. Sử dụng phƣơng pháp sai phân hữu hạn dựa 

trên sơ đồ 

Samarski, khóa luận đã tiến hành mô phỏng số cho 18 trƣờng hợp vị trí 

cửa hút 

– cửa xả khác nhau. Các kết quả thu đƣợc có thể sử dụng tham khảo 

trong thiết 

kế xây dựng các tòa nhà hoặc xí nghiệp sản xuất 

37  Đại học 

Sự phản xạ của 

sóng qP đối với 

lớp trực hƣớng 

không nén đƣợc 

đặt trên bán 

không gian trực 

 Ngô Văn 

Trung 

GS.TS. Phạm 

Chí Vĩnh 

Khóa luận trình bày sự phản xạ của sóng qP đối với biên phân chia của 

lớp trực 

hƣớng không nén đƣợc và bán không gian trực hƣớng nén đƣợc. Mục 

tiêu chính là 

tìm ra các công thức dạng hiện của hệ số phản xạ của sóng qP. Bằng 

việc sử dụng 
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hƣớng nén đƣợc điều kiện biên hiệu dụng đối với lớp vật liệu và phát biểu Stroh trong 

bán không 

gian đàn hồi, khóa luận đã tìm ra công thức tính hệ số phản xạ dƣới 

dạng tƣờng 

minh. Từ đó đi khảo sát một số ví dụ số để nghiên cứu ảnh hƣởng của 

góc tới, độ 

dày của lớp, các tham số vật liệu và tính không nén đƣợc lên hệ số phản 

xạ. Các 

kết quả số thu đƣợc đều đƣợc kiểm tra bằng tiêu chuẩn năng lƣợng. 

Đây là các kết quả mới. 

38  Đại học 

Lƣợc đồ sai phân 

bảo toàn giải bài 

toán truyền nhiệt 

dừng với hệ số 

gián đoạn 

 Lê Hằng Anh 
TS. Nguyễn 

Trung Hiếu 

Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ thì 

máy tính đóng vai trò không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống xã hội loài 

ngƣời. Rất nhiều hiện tƣợng khoa học kỹ thuật trong thực tiễn mà việc 

tìm hiểu nó dẫn đến bài toán giải phƣơng trình sai phân. Phƣơng trình 

sai phân còn là một công cụ giúp giải các bài toán vi phân, đạo hàm và 

các phƣơng trình đại số cấp cao. Sự ra đời của phƣơng trình sai phân 

cũng xuất phát từ việc xác định mối quan hệ thiết lập bởi một bên là 

một đại lƣợng biến thiên liên tục (đƣợc biểu diễn bởi hàm) với bên còn 

lại là độ biến thiên của đại lƣợng đó. Đối với các hàm thông thƣờng 

nghiệm là một giá trị số (số thực, số phức,…), còn trong phƣơng trình 

sai phân mục tiêu là tìm ra công thức của hàm chƣa biết thỏa mãn với 

mối quan hệ đề ra. Thông thƣơng nó sẽ là một họ các phƣơng trình. 

Hàm này sẽ đƣợc xác định chính xác khi có thêm điều kiện xác định 

ban đầu hoặc điều kiện biên. Các phƣơng pháp nhằm tìm ra giá trị chính 

xác của hàm đƣợc gọi là phân tích định lƣợng. Tuy nhiên không phải 

lúc nào cũng xác định đƣợc các giá trị thực, lúc này ngƣời ta lại quan 

tâm đến các giá trị xấp xỉ (có một độ chính xác nhất định) với giá trị 

thực. Việc tìm các giá trị này đƣợc thực hiện thƣờng là bằng phƣơng 

pháp số với công cụ là máy tính.Khóa luận sẽ tập trung vào lƣợc đồ sai 

phân phân bảo toàn, ta sẽ tìm hiểu về lƣợc đồ sai phân bảo toàn với hệ 

số gián đoạn, và tìm nghiệm của lƣợc đồ bằng các phƣơng pháp khác 

nhau từ đó đánh giá sai số cũng nhƣ độ chính xác của lƣợc đồ sai phân 
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bảo toàn. 

39  Đại học 
Mô hình Arma 

trong phân tích 

chuỗi thời gian 

 Đặng Quỳnh 

Anh 

GS.TSKH.  

Đặng Hùng 

Thắng 

Tóm tắt nội dung khoá luận tốt nghiệp: Dự báo là nghệ thuật và khoa 

học tiên đoán các sự kiện xảy ra trong tƣơng lai. Những dữ liệu quan sát 

liên tục cho một hiện tƣợng (vật lý, kinh tế ...) trong một khoảng thời 

gian sẽ tạo nên một chuỗi thời gian. Phân tích chuỗi thời gian có mục 

đích nhận dạng và tập hợp lại các yếu tố, những biến đổi theo thời gian 

mà nó có ảnh hƣởng đến giá trị của biến quan sát. Dự báo dựa trên cơ 

sở của các sự kiện trong quá khứ hoặc sử dụng một số mô hình toán học 

để dự đoán kết quả trong tƣơng lai. Khóa luận này nhắc lại các kiến 

thức cơ bản về chuỗi thời gian nhƣ khái niệm quá trình dừng, các quá 

trình tuyến tính, hệ số tƣơng quan mẫu và hệ số tƣơng quan riêng. Phần 

chính của khóa luận trình bày về quá trình tự hồi quy – trung bình trƣợt 

ARMA, bao gồm cách tính hàm tự tƣơng quan cũng nhƣ tự tƣơng quan 

riêng của quá trình ARMA, và dự báo quá trình ARMA bằng thuật toán 

đổi mới. Cuối cùng, khóa luận đƣa các ví dụ về dự báo quá trình 

ARMA.  

 

40  Đại học 

Ví dụ của 

Alessandrini về 

bài toán Calderón 

và một số vấn đề 

liên quan 

 Mai Thị Kim 

Dung 

TS. Đặng Anh 

Tuấn 

Xét vật thể dẫn điện hình tròn  với tính dẫn . Ta đặt một điện áp 

 lên sẽ sinh ra một điện thế  trong , thỏa mãn bài toán biên 

Dirichet 

   

  

Bài toán (1) có duy nhất nghiệm với mỗi . Khi 

đó ta định nghĩa ánh xạ Dirichlet – Neumann  

đƣợc xác định bởi . 

Bài toán Calderón đặt ra là biết ánh xạ Dirchlet – Neumann xác định 
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tính dẫn của vật. 

Trong khóa luận, tôi trình bày ví dụ của Alessandrini về bài toán 

Calderón và một số vấn đề liên quan. Tôi đã đƣa ra một số kết quả, cụ 

thể: 

Xây dựng hàm  có dạng 

 

 

 
  

với  Hơn nữa, . 

Ta sử dụng hàm để phục vụ cho việc chứng minh các kết quả nhƣ 

Định lý 2.2 về tính trơn và Định lý 2.3 về bƣớc nhảy của , Mệnh 

đề 2.1 về hệ số Fourier của . Các Định lý, Mệnh đề này giúp ta tìm 

đƣợc ánh xạ Dirichlet – Neumann một cách tƣờng minh. Ngoài ra, tôi 

đã xét đƣợc tính ổn định (Mệnh đề 3.2) và khôi phục lại tính dẫn của vật 

(Mệnh đề 3.3) trong một số trƣờng hợp đặc biệt, đồng thời chỉ ra tính 

không ổn định của bài toán Calderón trong trƣờng hợp tính dẫn là 

Lipschitz. 

41  Đại học 

Xấp xỉ phân bố 

hậu nghiệm cho 

các tham số của 

phân bố chuẩn 

bằng phƣơng 

pháp VB 

 Mai Thị Hà 
TS. Trần Mạnh 

Cƣờng 

Cho đại lƣợng ngẫu nhiên X với hàm mật độ f( x|θ),  trong đó θ là tham số chƣa 

biết. Trong thống kê Bayes, ngƣời ta xem θ là ngẫu nhiên với phân bố 

tiên nghiệm  p(θ).  Các suy luận về θ dựa trên phân bố hậu nghiệm  

f(θ|x) tức là phân bố của θ sau khi đã có quan sát về X. theo công thức 

Bayes: 
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Tuy nhiên, trong rất nhiều trƣờng hợp việc tính toán tìm ra f(θ|x) là rất phức tạp 

hoặc có thể không tính đƣợc. Do đó bài toán đặt ra là ta cần xấp xỉ cho 

f(θ|x). 

Phƣơng pháp VB ( Variation Bayes) là một trong những kỹ thuật xấp xỉ phân 

phối hậu nghiệm trong suy luận Bayes. Khóa luận đã : 

● Trình bày sơ lƣợc về phân bố tiên nghiệm, phân bố hậu nghiệm 

cho biến ngẫu nghiên rời rạc và cho tỷ lệ nhị thức và một số vấn đề 

trong thống kê Bayes. 

● Tìm hiểu thuật toán VB trong trƣờng hợp biến Z gồm M thành 

phần độc lập với nhau. 

● Áp dụng thuật toán VB cho phân bố chuẩn khi các tham số 

 chƣa biết. 

● Viết chƣơng trình bằng Matlab để ƣớc lƣợng phân bố hậu 

nghiệm cho  áp dụng thuật toán VB 

 

42  Đại học 

Nhóm các tự đẳng 

cấu của miền 

không Hyperbolic 

không bị chặn 

 Đỗ Thị Hậu 
TS. Ninh Văn 

Thu 

 

 

43  Đại học 
Lựa chọn mô hình 

Bayes và ứng 

dụng 

 Nguyễn Trung 

Hiếu 

TS. Trần Mạnh 

Cƣờng 

Lựa chọn mô hình Bayes là một phần cơ bản của quá trình lập mô hình trong 

thống kê Bayes. Về cơ bản, các phân tích Bayes là không phức tạp. Mẫu 

dữ liệu, phân bố tiên nghiệm, phân bố xác suất đồng thời đƣợc sử dụng 

để biểu diễn mối quan hệ giữa các ẩn số với thông tin về dữ liệu. Suy 

luận Bayes đƣợc thực hiện dựa trên phân bố hậu nghiệm. Sau đó, kết 

quả từ suy luận này sẽ đƣợc sử dụng cho việc ra quyết định, dự báo, 

khảo sát cấu trúc ngẫu nhiên,v.v. Tuy nhiên, tính đúng đắn của các kết 

quả này thƣờng phụ thuộc vào chất lƣợng của mô hình Bayes mà ta 

đang xét. Chính vì vậy, việc chọn ra một (hoặc một vài) mô hình phù 

hợp đóng một vai trò hết sức quan trọng. 

Khóa luận sẽ trình bày về Lựa chọn mô hình Bayes và chỉ ra một số áp 

dụng của nó thông qua các ví dụ cụ thể. Khóa luận gồm 2 chƣơng: 
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Chƣơng 1: Trình bày các suy luận Bayes cho biến ngẫu nhiên rời rạc và 

sau đó là trong trƣờng hợp cụ thể, khi các quan sát có phân bố nhị thức 

B(n, π). 

Chƣơng 2: Khóa luận thực hiện đặt bài toán với giả thiết tập mô hình 

chọn gồm r mô hình , tập dữ liệu gồm n quan sát 

. Mô hình sẽ đƣợc chọn nếu xác suất hậu nghiệm 

 có giá trị lớn nhất  . Tiếp theo khóa luận đƣa ra 

định nghĩa và công thức tính hệ số Bayes. Hệ số này cho phép chúng ta 

so sánh các mô hình theo từng cặp  dựa trên các xác suất hậu 

nghiệm . Phần ứng dụng, khóa luận đƣa ra một số ví dụ về 

mô hình hồi quy tuyến tính và sau đó là mô hình có tập quan sát tuân 

theo phân bố Poisson, tiên nghiệm liên hợp. 

 

44  Đại học 
Metric hyperbolic 

và metric tự đồng 

dạng 

 Nghiêm Thị 

Hoa 
TS. Lê Huy Tiễn 

Trong khóa luận này, chúng ta đi nghiên cứu hệ động lực rời rạc, cụ thể 

là các đồng phôi trong không gian metric compact, tính giãn của đồng 

phôi (một đồng phôi đƣợc gọi là giãn nếu quỹ đạo của nó có xu hƣớng 

tách khỏi nhau), không gian hyperbolic (không gian đó đƣợc tách thành 

hai phần và nghiệm xuất phát trên từng phần đều tiến về 0 với tốc độ 

mũ). Điều đáng ngạc nhiên, vào năm 1989 Fathi đã xây dựng đƣợc một 

metric đặc biệt cho một đồng phôi giãn trên một không gian metric 

compact, ông chỉ ra rằng mọi đồng phôi giãn đều có dáng điệu của một 

hyperbolic. Cụ thể, nếu h X X : → là một đồng phôi giãn của không 

gian metric compact X , thì tồn tại một metric d trên X làm cho cả h và 

h−1 Lipschitz, có các hằng số k > 0 , ε > 0 sao cho ∀  ∈  x y X , , ta có 

max( ( ( ), (y)),d(h ( ),h ( ))) min( ( , ), ). d h x h x y kd x y − − 1 1 ≥ ε 

Gần đây, Artigue (2016) đã chỉ ra rằng mọi đồng phôi giãn đều có một 

metric tự đồng dạng. Cụ thể, mọi đồng phôi giãn của một không gian 

metric compact đều có một metric tƣơng thích d và các hằng số ξ > 0 , λ 
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>1 sao cho ∀  ∈  x y M , nếu d x y ( , ) <ξ thì 

max{ ( ( ), ( )), ( ( ), ( ))} ( , ). d f x f y d f x f y d x y − − 1 1 = λ Một 

metric nhƣ vậy đƣợc gọi là một metric tự đồng dạng, ta gọi ξ là hằng số 

giãn và λ là nhân tử giãn của metric d. Metric tự đồng dạng là một dạng 

đẹp hơn của metric hyperbolic. Ta đi làm rõ các kết quả của Fathi và 

Artigue trong bài khóa luận. Bố cục của khóa luận chia nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Kiến thức chuẩn bị. Chƣơng 2: Tính giãn và tính giãn 

dƣơng. Chƣơng 3: Metric hyperbolic. 

45  Đại học 

Bài toán biên 

Dirichlet cho 

phƣơng trình 

Elliptic cấp 2 

dạng bảo toàn 

trong hình tròn 

đơn vị 

 Đinh Thị 

Huyền 

TS. Đặng Anh 

Tuấn 

Xét bài toán biên Dirichet 

   

 
trong đó  là ma trận xác định dƣơng 

 

Bài toán (1)-(2) có duy nhất nghiệm với mỗi , 

.  Hơn nữa, ta có thể kết luận về tính trơn của nghiệm khi 

hệ số ,  trơn.  

Để thu đƣợc kết quả trên tôi cần sử dụng một số kiến thức về giải tích 

hàm, chuỗi Fourier và một số kiến thức nền tảng về không gian Sobolev 

trên hình tròn và đƣờng tròn đơn vị. Cụ thể, để chứng minh về Định lý 

tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán biên Dirichlet, tôi cần sử dụng 

Định lý 2.6 (vết) đƣợc trình bày chứng minh cụ thể trong chƣơng 2, 

Định lý 1.4 (Lax-Milgram) trong chƣơng 1. Để trình bày Định lý 3.3, 

Định lý 3.4 về tính trơn của nghiệm của phƣơng trình (1), tôi cần sử 

dụng Định lý 3.1 về đánh giá tiên nghiệm đƣợc trình bày đầu chƣơng 3 

và Bổ đề 2.2 về đặc trƣng của đạo hàm riêng yếu  của 

trong chƣơng 2. Để hiểu rõ hơn về Định lý 2.6 (vết), tôi đã 
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trình bày kiến thức về chuỗi Fourier cùng tính chất của hàm , 

Định lý 1.10 chứng minh sự hội tụ đều của chuỗi Fourier của hàm 

; Định lý 1.11 chứng minh chuỗi hàm  khả vi 

vô hạn. Tôi cũng sử dụng Định lý 1.5 ( Banach-Alaoglu) đã đƣợc trình 

bày chứng minh cụ thể trong chƣơng 1 để nêu ra đặc trƣng của đạo hàm 

riêng yếu  của , đƣa ra các  phiếm hàm 

,  khi .  

46  Đại học Phân loại mặt 

đóng định hƣớng 
 Vũ Hoài Linh 

TS. Phạm Văn 

Tuấn 

Trong đời sống cũng nhƣ trong toán học, bài toán phân loại là một bài 

toán khá phổ biến. Đối với các tập hợp, ta phân loại các tập hợp dựa vào 

số phần tử (hay còn gọi là lực lƣợng của một tập hợp) và các song ánh. 

Đối với các không gian véc tơ, ta phân loại các không gian véc tơ sai 

khác một đẳng cấu tuyến tính dựa vào số chiều của chúng. Trong khóa 

luận này, em xin trình bày về phân loại các mặt đóng định hƣớng sai 

khác một vi phôi. Một mặt đóng định hƣớng đƣợc hiểu là một đa tạp 

trơn chiều 2 compact và định hƣớng đƣợc, trong đó một đa tạp trơn là 

một đa tạp tôpô đƣợc trang bị một cấu trúc trơn phù hợp. Việc phân loại 

các mặt đóng định hƣớng đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu khoa học tìm 

ra và chứng minh. Ý tƣởng trong việc phân loại này dựa theo cắt và dán 

các đa tạp trơn. Ta sẽ cắt một mặt đóng định hƣớng theo các tập mức 

chính quy sao cho các đa tạp con với biên vi phôi với các đa tạp có tính 

chất đặc biệt (chẳng hạn mặt trụ   hoặc một đĩa đóng ). 

Dãy các mặt đóng định hƣớng  đƣợc xây dựng bằng cách quy nạp 

theo tổng liên thông hai đa tạp trơn cùng chiều: và 

. Sử dụng các hàm tử , ta phân loại các mặt đóng 

định hƣớng sai khác một vi phôi dựa vào đẳng cấu giữa nhóm cơ bản 
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và nhóm abel . Sau đó, dùng lý thuyết Morse để chứng 

minh sự tồn tại, tức là, mỗi mặt đóng định hƣớng M cho trƣớc luôn tồn 

tại một số sao cho M vi phôi với . Việc phân loại đến đây là 

kết thúc. 

 

47  Đại học 

Phƣơng pháp xấp 

xỉ gắn kết giải bài 

toán cân bằng và 

điểm bất động 

Nguyễn 

Phƣơng Nam 

GS.TSKH. 

Phạm Kỳ Anh 

Trong những thập kỉ qua, việc tìm nghiệm của bài toán cân bằng là một 

đề tài 

hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà toán học trong và ngoài 

nƣớc. Cùng với 

nó là việc nghiên cứu các phƣơng pháp để tìm điểm bất động của ánh xạ 

không giãn. 

Phần lớn những phƣơng pháp này chủ yếu dựa trên 2 dạng: phƣơng 

pháp lặp Mann và 

phƣơng pháp lặp Halpern. Khóa luận giới thiệu phƣơng pháp xấp xỉ gắn 

kết - phƣơng 

pháp đƣợc tổng quát hóa từ phƣơng pháp lặp Halpern. Phƣơng pháp này 

cho các dãy 

hội tụ mạnh đến nghiệm của bài toán cân bằng và điểm bất động của 

ánh xạ không 

giãn trong không gian Hilbert. Khóa luận trình bày kết quả của Xu H.K, 

Takahashi 

S. và Takahashi W. trong việc sử dụng ánh xạ Combettes và phƣơng 

pháp xấp xỉ gắn 

kết để tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng và điểm bất động. 

48  Đại học 
Một số khái niệm 

cơ bản của giải 

tích ngẫu nhiên 

 Hoàng Thị 

Ngọc 

GS.TSKH.  

Đặng Hùng 

Thắng 

Khoa Toán-Cơ-Tin học 

49  Đại học 
Một số định lý 

điểm bất động và 

các áp dụng 

 Ngô Thị 

Thanh Nhàn 

TS. Lê Huy 

Chuẩn 

Các định lý điểm bất động là câu trả lời cho bài toán tổng quát sau đây:  

Cho ánh xạ 
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 phải đặt những điều kiện nhƣ thế nào cho  để khẳng định sự tồn tại 

của một điểm  sao cho ? Điểm  nhƣ vậy đƣợc gọi 

là điểm bất động của ánh xạ  trong không gian . 

  Trong khóa luận này, tôi xin đƣợc trình bày về một số nguyên lý 

điểm bất động và các áp dụng của chúng, cụ thể vào việc chứng minh 

sự tồn tại duy nhất nghiệm của phƣơng trình vi phân và chứng minh 

định lý hàm ẩn. 

 Khóa luận này bao gồm ba chƣơng: 

● Chƣơng 1: Kiến thức chuẩn bị. 

Trình bày khái quát về không gian metric, không gian tuyến tính định 

chuẩn và phép tính vi phân trên không gian Banach. 

● Chƣơng 2: Một số định lý điểm bất động. 

Phần 1: Trình bày về nguyên lý ánh xạ co Banach trong không gian metric   đủ.  

Phần 2: Trình bày bổ đề Sperner và bổ đề Knaster, Kuratowski và 

Mazurkiewicz để áp dụng chứng minh định lý điểm bất động Brouwer 

trong không gian định chuẩn hữu hạn chiều.  

Phần 3: Sử dụng định lý xấp xỉ cho toán tử compact để chứng minh định lý 

điểm bất động Schauder trong không gian Banach vô hạn chiều. 

● Chƣơng 3: Các áp dụng. 

Áp dụng nguyên lý ánh xạ co Banach vào chứng minh sự tồn tại duy nhất 

nghiệm của phƣơng trình vi phân, chứng minh định lý hàm ẩn lần lƣợt 

với trƣờng hợp  là song ánh và  là toàn ánh. 

 

50  Đại học 

Toán tử kết hợp 

trên không gian 

có trọng các hàm 

chỉnh hình 

 Đỗ Hồng 

Phúc 

TS. Phạm Trọng 

Tiến 

Toán tử kết hợp đƣợc nghiên cứu theo nhiều vấn đề khác nhau trên các 

không gian 

hàm chỉnh hình trên hình cầu đơn vị D, nhƣ không gian Hardy, không 

gian Bergman, 

không gian Dirichlet, không gian Bloch và không gian có trọng các hàm 

liên tục. Không 

gian có trọng các hàm chỉnh hình có liên quan mật thiết đến vấn đề 

nghiên cứu độ 
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tăng của các hàm chỉnh hình và đƣợc nghiên cứu trong nhiều công trình 

khác nhau. 

Trong khóa luận này chúng ta nghiên cứu tính bị chặn và tính compact 

của toán 

tử kết hợp trên hai không gian có trọng Hv ∞ và Hv 0 các hàm chỉnh 

hình trên D. 

Khóa luận này bao gồm hai chƣơng: 

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị 
Trong chƣơng này, chúng tôi nhắc lại một số kiến thức cơ bản về tính bị 

chặn, tính 

compact, tính liên tục và không gian Banach. 

Chương 2: Tính bị chặn và tính compact của toán tử kết hợp Cϕ 

Với mỗi hàm chỉnh hình ϕ ∶ D → D chúng ta định nghĩa toán tử kết hợp 

Cϕ nhƣ sau: 

Cϕ 

(f) = f ○ ϕ, f ∈ H(D). Dễ thấy toán tử Cϕ là một toán tử tuyến tính liên 

tục trên 

không gian H(D) với tôpô τco hội tụ đều trên các tập compact của D. 

Trong chƣơng 

này của khóa luận, chúng ta trình bày nghiên cứu cho tính bị chặn và 

tính compact 

của toán tử C 

ϕ trên không gian có trọng các hàm chỉnh hình Hv ∞ và Hv 0. 

51  Đại học Mở rộng Galois 

vô hạn 

 Phan Thế 

Vƣơng 

TS. Nguyễn Thế 

Cƣờng 

Trong chƣơng trình bậc đại học, ta đã biết về tƣơng ứng Galois đối với 

mở rộng 

Galois hữu hạn. Thực tế, đối với một mở rộng Galois có số chiều bất kỳ 

(tức là một 

mở rộng đại số, chuẩn tắc và tách đƣợc) thì tƣơng ứng nhƣ vậy nói 

chung không còn 

đúng nữa. Tuy nhiên bằng việc cung cấp cho nhóm Galois một cấu trúc 

tô-pô phù hợp 

(tô-pô Krull), ta thu đƣợc tƣơng ứng 1-1 giữa các nhóm con đóng của 
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nhóm Galois và 

các trƣờng xen giữa. 

Trong khóa luận này, tác giả trình bày những kết quả mang tính nền 

tảng của Lý 

thuyết Galois vô hạn. Tô-pô trên nhóm Galois đƣợc xây dựng một cách 

tự nhiên thông 

qua giới hạn nghịch của các nhóm hữu hạn. Khi đó, nhóm Galois đƣợc 

xem nhƣ một 

nhóm profinite, tức là một nhóm compact, Hausdorff và hoàn toàn 

không liên thông. 

Cụ thể, khóa luận gồm ba chƣơng: 

Chương 1 Tác giả trình bày những khái niệm, kết quả cơ bản của nhóm 

tô-pô nói 

chung và nhóm compact, hoàn toàn không liên thông nói riêng. 

Chương 2 Dựa trên ngôn ngữ phạm trù hàm tử, tác giả trình bày về giới 

hạn thuận, 

giới hạn nghịch và nhóm profinite. Một kết quả cổ điển đƣợc trình bày 

trong chƣơng này là tính compact, hoàn toàn không liên thông của 

nhóm 

profinite. Để giúp việc tìm các nhóm con đóng của nhóm profinite dễ 

dàng hơn, tác giả nêu ra một số kết quả về đối ngẫu Pontryagin. 

Chương 3 Tác giả chỉ ra nhóm Galois là một nhóm tô-pô profinite. Hơn 

nữa, tô-pô 

profinite cho ta một cách xây dựng lại tƣơng ứng Galois, từ đó dẫn ra 

nhiều kết quả tƣơng tự nhƣ Lý thuyết Galois hữu hạn. 

52  Đại học 
Một số hiệu ứng 

trên vật liệu bán 

dẫn và ứng dụng 

Đào Duy Anh 
PGS.TS. Phạm 

Quốc Triệu 
Khoa Vật lý 

53  Đại học 

Nghiên cứu quá 

trình già hóa của 

các hạt nano Au 

trong một số môi 

Nguyễn Linh 

Chi 

PGS.TS. Lƣu 

Mạnh Quỳnh 
Khoa Vật lý 
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trƣờng hoạt hóa 

khác nhau 

54  Đại học 

Chế tạo và nghiên 

cứu màng mỏng 

Cu2O bằng 

phƣơng pháp 

quay phủ 

Chu Minh 

Công 

PGS.TS. 

Nguyễn Quang 

Hòa 

Khoa Vật lý 

55  Đại học 
Chế tạo và một số 

tính chất vật lý 

của SnO2:Cr3+ 

Vũ Văn Đức 
PGS.TS. Trịnh 

Thị Loan 
Khoa Vật lý 

56  Đại học 

Nghiên cứu hiện 

tƣợng tăng cƣờng 

Raman trên cấu 

trúc lõi 

Vỏ bán dẫn/kim 

loại 

Nguyễn Mạnh 

Hồng  

PGS.TS. 

Nguyễn Việt 

Tuyên 

Khoa Vật lý 

57  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo và khả năng 

ứng dụng của cấu 

trúc lõi/vỏ 

Hoàng Mạnh 

Hùng 

PGS.TS. Sái 

Công Doanh 
Khoa Vật lý 

58  Đại học Cảm biến quang 

và ứng dụng 
Đỗ Văn Nam 

PGS.TS. Phạm 

Quốc Triệu 
Khoa Vật lý 

59  Đại học 

Chế tạo màng 

mỏng Bi2Te3 và 

Sb2Te3 bằng 

phƣơng pháp  

Đồng bốc bay 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

PGS.TS. 

Nguyễn Việt 

Tuyên 

Khoa Vật lý 

60  Đại học 
Chế tạo và một số 

tính chất vật lý 

của TiO2:Mn2+ 

Đỗ Thanh 

Trung 

PGS.TS. Trịnh 

Thị Loan 
Khoa Vật lý 

61  Đại học Chế tạo và nghiên 

cứu quá trình tạo 
Trần Thị Trang 

PGS.TS. 

Nguyễn Huy 
Khoa Vật lý 
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thành đơn pha 

perovskite  

ABO3 trong hệ 

hợp chất La1-

xSrxCoO3 ( 

x=0,10;0,30;0,50) 

Sinh 

62  Đại học 

Nghiên cứu tính 

chất từ của vật 

liệu băng vô định 

hình nền Co  

Kết hợp hạt nano 

Fe3O4 

Triệu Thị Thu 

Uyên 

PGS.TS. Ngô 

Thu Hƣơng 
Khoa Vật lý 

63  Đại học 

Nghiên cứu cấu 

trúc và tính chất 

từ của hệ hợp chất 

La(Fe,Co)13  

Và La(FeCoSi)13  

Vũ Thị Đài 

Trang 

PGS.TS. Đỗ Thị 

Kim Anh 
Khoa Vật lý 

64  Đại học 

Cấu trúc tinh thể 

và tính chất từ 

của băng hợp kim 

La(Fe.Si)13 

Nguyễn Thị 

Bính 

PGS.TS. Vƣơng 

Văn Hiệp 
Khoa Vật lý 

65  Đại học 

Khảo sát tính chất 

từ của các hợp 

chất La(Fe,Al)13 

và La(Fe,Ge)13 

Thông qua phép 

đo hệ số từ hóa 

động 

Trần Thị Hoa 
PGS.TS. Đỗ Thị 

Kim Anh 
Khoa Vật lý 

66  Đại học 

Ảnh hƣởng của 

Co lên cấu trúc 

tinh thể và tính 

chất từ của hệ hợp 

Đặng Thị 

Ngọc Trâm 

PGS.TS. Lƣu 

Tuấn Tài 
Khoa Vật lý 
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kim  

Heusler 

NiMnSbB2 

67  Đại học 

Nghiên cứu tính 

chất từ của vật 

liệu băng vô định 

hình nền Co  

Kết hợp hạt nano 

CoFe2O4 

Phạm Thị 

Dung 

PGS.TS. Ngô 

Thu Hƣơng 
Khoa Vật lý 

68  Đại học 

Hiệu ứng trao đổi 

từ vuông góc 

trong các màng 

mỏng đa lớp nền/  

Co/kim loại quý 

Trần Thị 

Phƣơng 

PGS.TS. 

Nguyễn Ngọc 

Anh 

Khoa Vật lý 

69  Đại học 

Tăng mật độ dòng 

tới hạn của hệ 

siêu dẫn nhiệt độ 

cao BPSCCO  

Có thay thế Na 

Đỗ Thị Hoài 

Thu 

PGS.TS. Trần 

Hải Đức 
Khoa Vật lý 

70  Đại học 

Ảnh hƣởng của 

thay thế K lên 

tính chất của hệ 

siêu dẫn nhiệt độ 

cao BPSCCO 

Phan Thi Yến 
PGS.TS. Trần 

Hải Đức 
Khoa Vật lý 

71  Đại học 
Đi Singgapo theo 

chƣơng trình liên 

kết của Khoa 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

PGS.TS. 

Nguyễn Việt 

Tuyên  

+ GS nƣớc 

ngoài  

Khoa Vật lý 

72  Đại học 
Nghiên cứu ảnh 

hƣởng của pha 

tạp (Cu, Al, …) 

Lƣu Quốc Tài 

PGS.TS. 

Nguyễn Huy 

Dân 

Khoa Vật lý 
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lên lực kháng từ 

của nam châm 

thiêu kết NdFeB 

73  Đại học 
Nghiên cứu các 

lớp tạo thành 

QLED  

   Nguyễn Tú 

Anh 

PGS.TS. Trần 

Thị Kim Chi 
Khoa Vật lý 

74  Đại học 

Nghiên cứu, chế 

tạo hạt nano 

composit đa tính 

năng 

Fe3O4@SiO2/Au 

bằng phƣơng 

pháp hóa 

   Lâm Thị 

Hằng 

PGS.TS. 

Nguyễn Hoàng 

Nam & Chu 

Tiến Dũng 

Khoa Vật lý 

75  Đại học 
Chế tạo vật liệu 

phát quang ZnSe 

cấu trúc nano 

   Lê Thị Nhƣ 

Hoa 

PGS.TS. Trần 

Thị Kim Chi và 

Phạm Nguyên 

Hải 

Khoa Vật lý 

76  Đại học 

Chế tạo và nghiên 

cứu tính chất 

màng mỏng dẫn 

điện trên cơ sở 

vật liệu oxit bán 

dẫn 

   Đinh Tiến 

Nam 

PGS.TS. Phạm 

Nguyên Hải và 

Trần Thị Ngọc 

Anh 

Khoa Vật lý 

77  Đại học 
Chế tạo và nghiên 

cứu hệ chế tạo 

màng CVD 

   Phạm Minh 

Nghĩa 

PGS.TS. Bùi 

Nguyên Quốc 

Trình và 

Nguyễn Ngọc 

Đỉnh 

Khoa Vật lý 

78  Đại học 
Tính chất vật lý 

của hệ hai pha trật 

tự 

   Hoàng Hà 

Phi 

PGS.TS. Bạch 

Thành Công 
Khoa Vật lý 

79  Đại học Hiệu ứng tán xạ    Đỗ Trần PGS.TS. Lê Văn Khoa Vật lý 
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Raman tăng 

cƣờng bề mặt 

(SERS) và ứng 

dụng phát hiện 

chất bảo quản 

thực vật. 

Minh Phƣơng Vũ 

80  Đại học 

Chế tạo màng 

mỏng LaNiO4 

bằng phuơng 

pháp 

electrophoretic 

   Hoàng Văn 

Thành 

PGS.TS. Bùi 

Nguyên Quốc 

Trình và 

Nguyễn Ngọc 

Đỉnh 

Khoa Vật lý 

81  Đại học 
Chế tạo đế SERS 

bằng phƣơng 

pháp điện hóa 

   Nguyễn Thị 

Thảo 

PGS.TS. Lê Văn 

Vũ 
Khoa Vật lý 

82  Đại học 

Ảnh hƣởng của 

chất hoạt hóa bề 

mặt đến sự đính 

kết hạt nano Au 

trên bề mặt của 

hạt nano Fe3O4 

bọc silica 

   Lý Văn Thực 

PGS.TS. 

Nguyễn Hoàng 

Nam & Chu 

Tiến Dũng 

Khoa Vật lý 

83  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo kính hiển vi 

huỳnh quang siêu 

phân giải cho phát 

hiện hạt nano phát 

quang  

   Nguyễn 

Thanh Tùng 

PGS.TS. Trần 

Hồng Nhung 
Khoa Vật lý 

84  Đại học 

Hiệu ứng axion – 

like lên các quá 

trình tán xạ năng 

lƣợng 

Ngân Văn 

Tháp  

PGS.TS. Hà 

Huy Bằng  
Khoa Vật lý 

85  Đại học Hiệu ứng Mai Thị Diệu  PGS.TS. Hà Khoa Vật lý 
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unparticle lên các 

quá trình vật lý có 

sự tham gia của 

chất tối.  

Huy Bằng  

86  Đại học 

Phân giải sự suy 

biến vi phạm đối 

xứng CP trong 

các thí nghiệm 

neutrino  

Nguyễn Hoàng 

Duy Thành  

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân  

Khoa Vật lý 

87  Đại học 

Nghiên cứu sự 

truyền điện tử 

trong các hệ 

Graphene/hBN 

không đồng nhất. 

Studies on 

electric transport 

in Graphene/hBN 

heterostructures 

Hoàng Đức 

Anh 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiến 

Cƣờng 

Khoa Vật lý 

88  Đại học 
Tìm hiểu một số 

khâu xử lý số liệu 

địa chấn thăm dò  

Đặng Thị Mỹ 

Hạnh 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Vinh 

Khoa Vật lý 

89  Đại học 

Xử lý tài liệu phổ 

gama hàng không 

trên cơ sở áp 

dụng thử nghiệm 

phƣơng pháp hệ 

số tƣơng quan. 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 

PGS.TS. 

Nguyễn Viết 

Đạt 

Khoa Vật lý 

90  Đại học 

Nghiên cứu áp 

dụng phƣơng 

pháp bản đồ theta 

xác định biên của 

nguồn gây dị 

Hoàng Văn 

Thạch 

PGS.TS. Phạm 

Thành Luân  
Khoa Vật lý 
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thƣờng từ 

91  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo và tính chất từ 

của hƣọp chất 

Perovskit kép 

Sr2FeMoO6 pha 

tạp Lantan.  

Dƣơng Việt 

Đức 

PGS.TS. Lƣu 

Tuấn Tài 
Khoa Vật lý 

92  Đại học 

Ảnh hƣởng của 

Ge lên kích thƣớc 

và số lƣợng hạt 

từ, lớp vỏ thuận 

từ  

Của hợp chất 

LaNi5.  

Nguyễn Thị 

Phƣơng 

PGS.TS. Lƣu 

Tuấn Tài 
Khoa Vật lý 

93  Đại học 

Nghiên cứu 

chuyển pha từ 

trong các vật liệu 

MnFePSi nền 

Fe2P 

Trịnh Ngọc 

Sơn 

PGS.TS. 

 Nguyễn Hữu 

Dũng 

Khoa Vật lý 

94  Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hƣởng của các 

thông số chế tạo 

đến tính chất từ 

nhiệt của hệ vật 

liệu MnFePSi 

Đoàn Anh 

Thắng 

PGS.TS. 

 Nguyễn Hữu 

Dũng 

Khoa Vật lý 

95  Đại học 

Xác định kích 

thƣớc, số lƣợng 

hạt từ, độ dày lớp 

vỏ thuận từ của 

các  

Hợp chất 

LaNi4,5X0,5 ( 

Nguyễn Thị 

Trinh  

PGS.TS. Lƣu 

Tuấn Tài 
Khoa Vật lý 
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với X = 

Co,Fe,Mn,Al, 

Ge,Si). 

96  Đại học 

Khảo sát ảnh 

hƣởng của một số 

điều kiện thực 

nghiệm lên quang 

Xúc tác của ZnO 

đối với xanh 

mêtylen.  

Nguyễn Hồng 

Hạnh 

PGS.TS. Phạm 

Văn Bền 
Khoa Vật lý 

97  Đại học 

Khảo sát hệ làm 

lạnh các vật liệu 

phát quang đƣợc 

kích thích bằng 

bức xạ laser. 

Nguyễn Thế 

Hiếu 

PGS.TS. Phạm 

Văn Bền 
Khoa Vật lý 

98  Đại học 

Phổ Raman tăng 

cƣờng bề mặt 

(SERS) của 

Tetracycline.  

Trần Thị 

Phong Lan 

PGS.TS. 

Nguyễn Thế 

Bình 

Khoa Vật lý 

99  Đại học 

 Hiệu ứng tăng 

cƣờng huỳnh 

quang nhờ  cấu 

trúc nano bạc 

(MEF) 

Đỗ Thị  Dung 

PGS.TS. 

Nguyễn Thế 

Bình 

Khoa Vật lý 

100  Đại học 

Nghiên cứu sự 

hấp thụ hai 

photon của vật 

liệu Perovskite. 

Đỗ Bá Hoài 

Giao  

PGS.TS. Hoàng 

Chí Hiếu 
Khoa Vật lý 

101  Đại học 

Thiết kế hệ dẫn 

sáng mặt trời 

phục vụ cho sấy 

nông sản. 

Trần Trung 

Thi  

PGS.TS. Hoàng 

Chí Hiếu 
Khoa Vật lý 



42 

 

102  Đại học 

Chế tạo hạt nano 

ZnS:Mn bọc phủ 

PVP sử dụng 

trong quang xúc 

tác. 

Nguyễn Thị 

Phƣơng Thảo  

PGS.TS. Bùi 

Hồng Vân 
Khoa Vật lý 

103  Đại học 

Chế tạo vật liệu 

nano ZnO pha tạp 

Mn và khảo sát 

phổ phát quang, 

khả năng ứng 

dụng của chúng 

trong quang xúc 

tác. 

Nguyễn Thị 

Hiền Giang  

PGS.TS. Bùi 

Hồng Vân 
Khoa Vật lý 

104  Đại học 

Ảnh hƣởng của 

phonon giam cầm 

lên hiệu ứng Hall 

trong dây lƣợng 

tử hình trụ với hố 

thế cao vô hạn 

(trƣờng hợp Tán 

xạ Điện tử 

phonon âm) 

Nhâm Thị 

Thúy Hằng 

PGS.TS. 

Nguyễn Quang 

Báu 

Khoa Vật lý 

105  Đại học 
Conform analys 

mouse NALP3 

Lê Hoàng 

Phong 

PGS.TS. 

Nguyễn Thế 

Toàn 

Khoa Vật lý 

106  Đại học 

Ảnh hƣởng của 

phonon giam cầm 

lên hiệu ứng Hall 

trong dây lƣợng 

tử hình trụ với hố 

thế cao vô hạn 

(trƣờng hợp Tán 

Nguyễn Thế 

Quân 

PGS.TS. 

Nguyễn Quang 

Báu 

Khoa Vật lý 
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xạ điện tử phonon 

quang) 

107  Đại học 

Quá trình tán xạ 

photon axion-like 

trong vật lý 

unparticle 

Mai Thị Thủy 
PGS.TS. Hà 

Huy Bằng 
Khoa Vật lý 

108  Đại học 

Tìm hiểu về kì dị 

và entropy của hố 

đen 

Schwarzschild 

trong mô hình háp 

dẫn R + αR^2 

Nguyễn Thê 

Tuấn 

PGS.TS. Đỗ 

Quốc Tuấn 
Khoa Vật lý 

109  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo mạch khuếch 

đại tín hiệu cho 

cảm biến thông số 

biến đổi chậm 

Đặng Xuân 

Bái 

PGS.TS. Phạm 

Văn Thành 
Khoa Vật lý 

110  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo hệ đo độ dẫn 

của nƣớc 

Nguyễn Thị 

Ngọc Châm 

PGS.TS. Đỗ 

Trung Kiên 
Khoa Vật lý 

111  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo hệ đo CO, O3 

và nồng độ bụi 

trong không khí 

Nguyễn Thị 

Hồng Diệu 

PGS.TS. Đỗ 

Trung Kiên 
Khoa Vật lý 

112  Đại học 

Nghiên cứu và lập 

trình phần mềm 

nhúng cho hệ 

thống đo đạc, 

đánh giá và cảnh 

báo ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc 

online 

Nguyễn Tiến 

Đạt 

PGS.TS. Phạm 

Văn Thành 
Khoa Vật lý 
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113  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo cảm biến nhiệt 

độ, độ dẫn và pH 

dựa trên mạch 

cộng hƣởng LC 

thụ động 

Nguyễn Thị 

Phong 

PGS.TS. Phạm 

Văn Thành 
Khoa Vật lý 

114  Đại học 

Nghiên cứu chế 

tạo hệ vi lỏng dựa 

trên mạch in PCB 

FR4 

Nguyễn Hữu 

Quang 

PGS.TS. Đỗ 

Quang Lộc 
Khoa Vật lý 

115  Đại học 

Xác định hoạt độ 

các đồng vị phóng 

xạ trong nƣớc 

biển ở Mũi  

Rồng, đảo Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh. 

Cao Đình Đức 
PGS.TS. Vƣơng 

Thu Bắc 
Khoa Vật lý 

116  Đại học 

Hệ thống đo đo 

liều môi trƣờng 

và hiện thị LCD 

(GM counter), gửi  

Giữ liệu lên mạng 

(WIFI) và cảnh 

báo ngƣời dùng 

bằng tin nhắn 

(SMS). 

Biện Tú Anh  
PGS.TS. 

Nguyễn Văn Sỹ 
Khoa Vật lý 

117  Đại học 
Xạ trị máy gia tốc 

Cyclotron 
Lê Anh Xuân 

PGS.TS. Phạm 

Quang Trung 
Khoa Vật lý 

118  Đại học Xạ trị/ y hạt nhân 
Đậu Huyền 

Nga 

PGS.TS. Bùi 

Vinh Quang  
Khoa Vật lý 

119  Đại học 

Phân tích một số 

mẫu chuẩn PIXE 

để hoàn thiện quy 

Phạm Minh 

Phú 

PGS.TS. 

Nguyễn Thế 

Nghĩa 

Khoa Vật lý 



45 

 

trình phân tích. 

120  Đại học 
Độ lắng đọng của 

C trong đất. 
Cao Đình Đức 

PGS.TS. Vƣơng 

Thu Bắc 
Khoa Vật lý 

121  Đại học 

Phân tích hàm 

lƣợng các kim 

loại nặng trong 

mẫu lá chè 

Nguyễn Huyền 

Trang 

PGS.TS. 

Nguyễn Thế 

Nghĩa 

Khoa Vật lý 

122  Đại học 

Chụp ảnh phóng 

xạ và đánh giá 

chất lƣợng ảnh 

phóng xạ 

Lê Thanh Bình 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiến 

Phong 

Khoa Vật lý 

123  Đại học 

Siêu âm trong 

đánh giá chất 

lƣợng sản phẩm 

(vật đúc phi kim). 

Lê Ngọc Tú 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiến 

Phong 

Khoa Vật lý 

124  Đại học 
Xạ trị cho bệnh 

nhân  

Khổng Thị 

Tuyết Trinh 

PGS.TS. Phạm 

Quang Trung 
Khoa Vật lý 

125  Đại học 
Phân tích huỳnh 

quang tia X 

Long Văn 

Khởi 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiến 

Phong 

Khoa Vật lý 

126  Đại học 
PP Xạ trị/ y hạt 

nhân 
Trần Thị Dung 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Bình 

Khoa Vật lý 

127  Đại học 
Mô phỏng thiết bị 

đo 

Đỗ Trọng 

Nguyên 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiến 

Phong 

Khoa Vật lý 

128  Đại học 

Comparison 

between cyclotron 

and synchrotron – 

proton therapy 

Dƣơng Đại 

Quang 

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Kử 

Khoa Vật lý 

129  Đại học Y hạt nhân 
Quản Trọng 

Hiếu  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 
Khoa Vật lý 
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Kử 

130  Đại học Xạ  trị 
Đoàn Thị 

Thanh Thanh 

PGS.TS. Phạm 

Quang Trung 
Khoa Vật lý 

131  Đại học 
Xạ trị – y hạt 

nhân 

Tống Kiên 

Cƣờng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Bình 

Khoa Vật lý 

132  Đại học Xạ trị áp sát 
Võ Thị Lan 

Anh 

PGS.TS. Bùi 

Vinh Quang  
Khoa Vật lý 

133  Đại học 

Phân tích hàm 

lƣợng kim loại 

nặng trong mẫu 

rau bắp cải 

Trƣơng Văn 

Huy 

PGS.TS. 

Nguyễn Thế 

Nghĩa -  

Bùi Thị Hoa 

Khoa Vật lý 

134  Đại học 

Đánh giá liều 

bệnh nhân đối với 

một số kỹ thuật 

chụp CT phổ biến 

Đặng Bá Dũng 
PGS.TS. Đàm 

Nguyên Bình 
Khoa Vật lý 

135  Đại học 

Điều tra vai trò 

của gen laeA 

trong điều hòa 

trao đổi chất và 

đáp ứng với stress 

môi trƣờng ở nấm 

sợi Aspergillus 

niger. 

Lê Thu Hằng 
CBHD: TS. 

Trần Văn Tuấn 
Khoa Sinh học 

136  Đại học 

Nghiên cứu phát 

triển hệ thống sản 

xuất protein/ 

enzyme tái tổ hợp 

hiệu quả cao ở 

Thái Hạnh 

Dung 

CBHD: TS. 

Trần Văn Tuấn 
Khoa Sinh học 
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nấm sợi 

Aspergillus 

oryzae. 

137  Đại học 

Kiểm soát sinh 

học Phytophtora 

sp. bằng chủng xạ 

khuẩn 

Streptomyces 

VTCC-A-3247 

Tạ Thị Thúy 

Hƣờng 

CBHD1 TS. 

Nguyễn Kim Nữ 

Thảo                          

CBHD2 TS. 

Phạm Thế Hải 

Khoa Sinh học 

138  Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái 

phân loại, di 

truyền phân tử và 

tiếng kêu siêu âm 

của các loài Dơi 

bao đuôi 

(Chiroptera: 

Emballonuridae: 

Taphozous) ở 

Việt Nam. 

Nguyễn Khánh 

Linh 

CBHD1: 

PGS.TS. Vũ 

Đình Thống, 

Viện ST và 

TNSV  

CBHD2: ThS. 

Hoàng Trung 

Thành 

Khoa Sinh học 

139  Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái 

nhận diện và di 

truyền phân tử của 

các loài Dơi chó 

(Chiroptera: 

Đặng Thảo Anh 

CBHD1: ThS. 

Hoàng Trung 

Thành, Trƣờng 

ĐH KHTN 

CBHD2: 

Khoa Sinh học 
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Pteropodidae: 

Cynopterus) ở 

Việt Nam. 

PGS.TS. Vũ 

Đình Thống 

140  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng tin sinh học 

xác định biến dị di 

truyền trên bệnh 

nhân bệnh bạch 

cầu dòng tủy mãn 

tính. 

Hoàng Quốc 

Huy 

CBHD1: TS. 

Nguyễn Cƣờng 

CBHD2: 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Khoa Sinh học 

141  Đại học 

Rutin làm giảm 

tổn thƣơng xƣơng 

trên cá medaka 

(Oryzias latipes) 

mô hình bệnh 

loãng xƣơng. 

Nguyễn Thị 

Bích Diệp 

CBHD: TS. Tô 

Thanh Thúy 
Khoa Sinh học 

142  Đại học 

Tín hiệu phát 

quang hóa học phụ 

thuộc luminol trên 

máu ngoại vi của 

nhóm bệnh nhân 

mắc bệnh hen phế 

quản và phổi tắc 

nghẽn mãn tĩnh. 

Trƣơng Mỹ 

Linh 

CBHD1: TS. Đỗ 

Minh Hà 

CBHD2: 

PGS.TS. Trịnh 

Hồng Thái 

Khoa Sinh học 

143  Đại học Nghiên cứu đặc Lê Phƣơng Linh CBHD1: TS. Đỗ Khoa Sinh học 
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điểm của tế bào 

gốc mô mỡ nuôi 

cấy và đánh giá 

ảnh hƣởng của 

dịch chiết tế bào 

gốc đến khả năng 

tăng sinh và di cƣ 

của nguyên bào 

sợi in vitro 

Minh Trung  

CBHD2: TS. 

Hoàng Thị Mỹ 

Hạnh 

144  Đại học 

Phát triển và tối 

ƣu hóa mô hình 

màng noãn hoàng 

(YSM model) trên 

phôi gà nhằm ứng 

dụng trong đánh 

giá sự tăng sinh 

mạch máu 

Trần Thùy 

Dƣơng 

CBHD1: PGS. 

TS. Nguyễn Lai 

Thành  

BHD2: TS. 

Hoàng Thị Mỹ 

Hạnh  

Khoa Sinh học 

145  Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

cộng hợp của 

sorafenib và 

ouabain thông qua 

hồ sơ hình thái ti 

thể ở tế bào ung 

thƣ biểu mô gan  

Trịnh Thị 

Hƣơng 

CBHD1: 

Adjunct 

Associate 

Professor, Chi-

Ying F. Huang  

BHD2: TS. Yeh-

Shiu Chu 

PGS. TS. Hoàng 

Khoa Sinh học 
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Thị Mỹ Nhung 

146  Đại học 

Biệt hóa và trƣởng 

thành tế bào đuôi 

gai (Dendritic cells 

- DCs) từ tế bào 

bạch cầu mono 

phân lập từ máu 

cuống rốn 

Nguyễn Thu 

Thủy 

CBHD1: ThS. 

Chu Thị Thảo  

CBHD2: 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Mỹ Nhung 

Khoa Sinh học 

147  Đại học 

Đánh giá ảnh 

hƣởng của biến đổi 

khí hậu đến hoạt 

động sản xuất ngô 

tại huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hòa Bình 

Trần Thị Huệ 

 

CBHD: 

PGS.TS. Đoàn 

Hƣơng Mai  

Khoa Sinh học 

148  Đại học 

Permaculture 

solutions for 

climate change, 

case study in Da 

Bac district, Hoa 

Binh province. 

Vũ Hoàng Long 

CBHD 1: 

PGS.TS. Đoàn 

Hƣơng Mai  

CBHD 2: TS. 

Narumi 

Yoshikawa 

Khoa Sinh học 

149  Đại học 

Evaluate the effect 

of Butylated 

hychoxytoluene 

(BHT) and Tert-

Butylhydroquinone 

Phạm Thị Thúy 

CBHD: PGS. TS. 

Nguyễn Lai 

Thành 

Khoa Sinh học 
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(TBHQ) on the 

developmental of 

zebrafish embryo 

(Danio rerio). 

150  Đại học 

Evaluation of 

some of the 

characteristics 

ofhuman 

fibroblast-derived 

iPSCs. 

Hettiarachchi 

Bhagya 

CBHD 1: TS. Lê 

Thị Thùy 

Dƣơng 

CBHD 2: 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Mỹ Nhung 

Khoa Sinh học 

151  Đại học 

Expansion of T 

lymphocytes from 

human cord blood. 

Vũ Mạnh 

Cƣờng 

CBHD 1: TS. 

Nguyễn Văn 

Phòng  

CBHD 2: 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Mỹ Nhung 

Khoa Sinh học 

152  Đại học 

Flow cytometric 

characterization of 

umbilical cord 

blood lymphocytes 

of Vietnamese 

newborns. 

Trần Văn Hiệp 

CBHD 1: 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Mỹ Nhung 

CBHD 2: ThS. 

Chu Thị Thảo 

Khoa Sinh học 

153  Đại học 

Bone 

development 

indexes of 

Phạm Thị Kiều 

Oanh 

CBHD: TS. Tô 

Thanh Thúy  
Khoa Sinh học 
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medaka (Oryzias 

latipes) fish at 11 

and 16 days of 

age. 

154  Đại học 

Study on 

Actinomycetes 

producing 

antimicrobial 

bioactive 

compounds 

isolated from bats 

in caves of Tam 

Dao National Park. 

Vũ Thu Kiều 
CBHD: TS. Phạm 

Đức Ngọc 
Khoa Sinh học 

155  Đại học 

Prevalence of 

Human 

Papillomavirus 

(HPV) infection 

and related 

factors among 

female students 

aged 18 to 25 in 

Vietnam National 

University, Ha 

Noi - 2017. 

Lê Thị Khánh 

Ly 

CBHD 1: 

PGS.TS. 

Nguyễn Vân 

Trang 

CBHD 2: 

PGS.TS. Bùi 

Thị Việt Hà 

Khoa Sinh học 

156  Đại học 
Optimization of 

fermentation 
Nguyễn Thuỷ 

CBHD: 

PGS.TS. Bùi 
Khoa Sinh học 
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conditions for the 

production of 

biohydrogen 

from Clostridium 

butyricum. 

Tiên Thị Việt Hà 

157  Đại học 

Research on 

suitability of 3 

species of micro-

algae: 

Chaetoceros 

TH01, Pavlova 

TH02 and 

Thalassiosira 

TH06 for each 

stage in growth of 

clam larvae. 

Kiều Thị Thu 

Trang 

CBHD1: TS. 

Nguyễn Thị 

Hoài Hà 

CBHD2: TS. 

Mai Thị Đàm 

Linh 

Khoa Sinh học 

158  Đại học 

Establishment of 

a highly efficient 

electroporation 

protocol for the 

yeast 

Saccharomyces 

cerevisiae. 

Đặng Châu 

Giang 

CBHD: TS. Trần 

Văn Tuấn 
Khoa Sinh học 

159  Đại học 
Development of a 

high-throughput 
Đinh Thị Mùi 

CBHD1: TS. 

Trần Văn Tuấn 
Khoa Sinh học 
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RNA silencing 

system for the 

filamentous fungus 

Aspergillus niger. 

CBHD2: 

HVCH. CN. Đỗ 

Thị Bình Xuân 

Lộc 

160  Đại học 

Effect of 

operational 

parameters on the 

performance of a 

sediment 

bioelectrochemical 

system integrated 

in a brackish 

aquaculture model. 

Vũ Hà Phƣơng 
CBHD: TS. Phạm 

Thế Hải   
Khoa Sinh học 

161  Đại học 

Preliminary study 

on morphology 

characteristics of 

some species of 

Viola L. in 

Vietnam. 

Nguyễn Đức 

Luân 

CBHD: TS. 

Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Khoa Sinh học 

162  Đại học 

Study on anatomy 

of Scutellaria 

indica L. and 

Scutellaria 

tonkinensis Doan, 

bƣớc đầu nuôi cấy 

mô loài Scutellaria 

Ngô Thu Hảo 

CBHD1. TS. Đỗ 

Thị Xuyến 

CBHD2. TS. 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng 

Khoa Sinh học 
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indica L. in 

Vietnam. 

163  Đại học 

Evaluation of 

crocin content and 

toxicity (on 

zebrafish embryos) 

of Gardenia extract 

fruit (Gardenia 

jasminoides J. 

Ellis). 

Bùi Thanh Liên 
CBHD: TS. Phạm 

Thị Lƣơng Hằng  
Khoa Sinh học 

164  Đại học 

Biological 

classification and 

antibacterial 

activity 

investigation of 

strain Calothrix sp. 

TVN12. 

Mai Thị Kiều 

Oanh 

CBHD1: TS. 

Phạm Thị 

Lƣơng Hằng 

BHD2: ThS. 

Ngô Thị Trang 

Khoa Sinh học 

165  Đại học 

Development of 

the multiplex 

real-time PCR to 

detect low-risk 

HPV types 6 and 

11 that cause 

genital diseases. 

Trần Thị Ngọc 

Ánh 

CBHD1: 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 

BHD2: CN. Ngô 

Thị Hồng 

Khoa Sinh học 

166  Đại học Evaluation of the Lê Ngọc Anh CBHD1: GS.TS. Khoa Sinh học 
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ability to detect 

and quantify 

mitochondrial gene 

mutations by 

MITO-6-

MUTATIONS-

q.PCR kit. 

Phan Tuấn 

Nghĩa 

BHD2: TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Loan 

167  Đại học 

Expression of 

long-noncoding 

(lnc) RNA 

HOTAIR in 

human plasma of 

gastric cancer 

patients. 

Nguyễn Hoàng 

An 

CBHD1: GS.TS. 

Phan Tuấn 

Nghĩa 

CBHD2: TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Loan 

Khoa Sinh học 

168  Đại học 

Cloning and 

purification of 

Helicobacter 

pylori lipase in 

Escherichia coli. 

Trần Quang 

Thành 

CBHD1: TS. 

Phạm Bảo Yên 

CBHD2: ThS. 

Trịnh Lê 

Phƣơng 

Khoa Sinh học 

169  Đại học 

Establishment and 

optimization of 

RNA extraction 

and quality 

evaluation 

procedure from 

Phạm Thị Giang 
CBHD: TS. Phạm 

Bảo Yên  
Khoa Sinh học 
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different samples. 

170  Đại học 

The specific 

detection of p53 

recombinant 

protein, expressed 

in X33-36 Pichia 

pastoris strain, by 

Western blotting. 

Phạm Vân Anh 
CBHD: TS. Đinh 

Nho Thái 
Khoa Sinh học 

171  Đại học 

Analysis of E3 

gene of HAdV8 

causing human 

conjunctivitis in 

Vietnam. 

Trịnh Thị Hòa 

CBHD: TS. 

Nguyễn Văn 

Sáng 

Khoa Sinh học 

172  Đại học 

Expression of p53 

recombinant 

protein in X33-36 

Pichia pastoris 

strain and its 

binding ability to 

DNA specific 

sequence. 

Trịnh Thị 

Quỳnh Giang 

CBHD: TS. Đinh 

Nho Thái 
Khoa Sinh học 

173  Đại học 

Evaluation of 

maize lines 

carrying recessive 

mutant of 

Bùi Hồng Ngọc 

CBHD1: TS. Vi 

Lạng Sơn 

CBHD2: TS. Đỗ 

Thị Phúc 

Khoa Sinh học 
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FASCIATED 

EAR 2 gene 

generated from 

marker-assisted 

backcrossing 

method. 

174  Đại học 

Determination of 

polymorphism 

CYP2C19 in 

coronary artery 

disease patients. 

Trần Thị Bảo 

Ngọc 

CBHD1: TS. 

Triệu Tiến Sang 

CBHD2: TS. 

Trần Đức Long 

Khoa Sinh học 

175  Đại học 

Study on the 

genetic 

polymorphisms in 

promoter sequence 

of CYP2E1 gene in 

human exposed to 

volatile organic 

compounds. 

Đỗ Thi Cẩm 

Nhung 

CBHD: 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Khoa Sinh học 

176  Đại học 

Establishment of 

clinical method for 

diagnosing 

bacterial vaginosis 

by using Multiplex 

PCR. 

Vũ Hƣơng Ly 

CBHD1: TS. 

Triệu Tiến Sang 

BHD2: PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Khoa Sinh học 
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177  Đại học 

Research on 

establishment of 

procedure for 

evaluating level of 

sperm DNA 

fragmentation. 

Trần Anh Đức 

CBHD1: TS. 

Triệu Tiến Sang 

CBHD2: 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Khoa Sinh học 

178  Đại học 

Ứng dụng Viễn 

thám Radar 

nghiên cứu đặc 

điểm sụt lún Hà 

Nội 

Nguyễn Huy 

Thắng 

Trần Quốc 

Cƣờng, Nguyễn 

Ngọc Thạch 

Ngày nay có rất nhiều các phƣơng pháp để nghiên cứu sụt lún có thể kể 

đến nhƣ quan trắc lún bằng đo thủy chuẩn hoặc đo GPS, tuy nhiên 

không thể phản ánh đƣợc mức độ sụt lún trên diện rộng và rất tốn kém. 

Với sự ra đời của Phƣơng pháp DInSAR chúng ta có thể phân tích và 

tách các thông tin biến dạng cho các yếu tố không gian trên diện rộng 

với độ chính xác ở mức vài milimet. Cơ sở của phƣơng pháp này là dựa 

trên đặc tính của các cặp ảnh Radar đƣợc chụp trong các thời điểm khác 

nhau ở cùng một khu vực và đo độ lệch pha giữa 2 thời điểm đó. Từ các 

các cặp ảnh TerraSAR-X, khóa luận tiến hành ứng dụng phƣơng pháp 

DinSAR để tạo giao thoa, từ đó xác định sự biến dạng bề mặt địa hình 

thành phố Hà Nội. Dựa vào các kết quả thực địa và đối sánh với lún 

công trình cho thấy các kết quả thu đƣợc khá khả quan và phần nào đã 

phản ánh hiện trạng biến dạng bề mặt đất khu vực nghiên cứu 

179  Đại học 

Tổ chức lãnh thổ 

nuôi trồng thủy 

sản áp dụng cho 

nghề nuôi ngao 

tại các xã ven 

biển huyện Kiến 

Thụy, thành phố 

Hải Phòng 

Phạm Thị 

Thùy 

Nguyễn Ngọc 

Thạch, Đặng 

Hữu Liệu 

Tại vùng ven biển huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, nghề nuôi 

ngao đang ngày càng đóng vai trò to lớn đối với nền kinh tế - xã hội của 

địa phƣơng, vừa tạo nguồn thu nhập cao, vừa tạo sinh kế cho nhiều lao 

động trong và ngoài địa phƣơng. Tuy nhiên, trên thực tế, các diện tích 

nuôi ngao ở đây đều là tự phát, nghề nuôi chƣa có thƣơng hiệu riêng, 

các hộ nuôi ngao lại thƣờng xuyên phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh 

của ngao, thiếu vốn trong sản xuất, sự cạnh tranh của các công ty khai 

thác khoáng sản. Nghiên cứu này đƣợc thực hiện với mong muốn đánh 

giá thực trạng và hiệu quả phát triển nghề nuôi ngao tại huyện Kiến 

Thụy từ đó đề xuất đƣợc những giải pháp nhằm định hƣớng phát triển 

nghề nuôi ngao một cách bền vững trong tƣơng lai. Ba phƣơng pháp 

chính đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: (1) Điều tra xã hội 
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học (với tổng số 63 phiếu điều tra hộ gia đình), (2) phân tích - thống kê 

và (3) Bản đồ - GIS. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở đề xuất định 

hƣớng, giải pháp thực hiện sản xuất phát triển bền vững nghề nuôi ngao 

tại địa phƣơng 

180  Đại học 

Nghiên cứu địa 

mạo cho định 

hƣớng thiết lập 

hành lang bảo vệ 

bờ biển huyện 

Hải Hậu, tỉnh 

Nam Đinh 

Nguyễn Thị 

Phƣơng Hiên 

Đặng Văn Bào, 

Nguyễn Văn 

Thảo 

Vùng bờ biển Hải Hậu, Nam Định có chiều dài gần 30km, là nơi chịu 

tác động mạnh của xói lở bờ biển, nƣớc biển dâng. Việc thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) là hết sức cấp thiết. Nằm trong phạm vi 

đồng bằng châu thổ sông Hồng, vùng bờ Hải Hậu có xu thế bồi tụ trong 

suốt Holocen muộn, song từ đầu thế kỷ XX, bờ biển nơi đây bắt đầu 

chuyển từ bồi tụ sang xói lở, tốc độ ngày càng gia tăng. Đến nay, tuy đã 

có hệ thống đê biển nhƣng chƣa đủ để ứng phó với tai biến địa mạo liên 

quan đến quá trình xói lở và nƣớc biển dâng. Bờ biển có xu hƣớng tiến 

sát chân đê, vào mùa mƣa bão, hệ thống đê biển có nguy cơ bị vỡ (đối 

với bão trên cấp 10), sóng đánh tràn qua gây ngập lụt khu vực phía 

trong. Tai biến nguy hiểm hơn nếu bão kết hợp với thủy triều và nƣớc 

dâng do biến đổi khí hậu sẽ khiến nƣớc dâng cao đột biến. Trên cơ sở 

địa mạo, khóa luận nghiên cứu các bề mặt địa hình của khu vực bao 

gồm cả địa hình tự nhiên và địa hình nhân sinh nổi cao hơn vùng khác 

có vai trò nhƣ những con đê ngăn nƣớc ngập lụt sâu vào trong. Theo tài 

liệu cổ ghi lại, các cồn cát cổ nổi cao ở đây gắn liền với những dấu mốc 

quai đê lấn biển hàng trăm năm trƣớc. Từ đó khóa luận đề xuất ranh 

giới thiết lập HLBVBB cho huyện: lấy ranh giới trong là đƣờng quốc lộ 

21 và 37B; ranh giới ngoài gần trùng với đƣờng đê biển hiện tại và với 

điều kiện hệ thống đê biển cần phải gia cố, tôn tạo, nâng cấp để đảm 

bảo an toàn cho đời sống của nhân dân địa phƣơng, nhƣ vậy HLBVBB 

mới thực sự có ý nghĩa 

181  Đại học 

Nghiên cứu tiến 

hóa địa mạo vùng 

cửa sông Ba Lạt 

phục vụ bảo tồn 

thiên nhiên và 

phát triển du lịch 

Hoàng Thị 

Thanh Loan 
Vũ Văn Phái 

Cửa sông là một khu vực có sự tƣơng tác cực mạnh mẽ giữa biển và lục 

địa. Các yếu tố thành tạo địạ hình ở vùng cửa sông thay đổi thƣờng 

xuyên theo các thời kỳ khác nhau vì vậy Trong thời gian từ thế kỷ XIX 

đến nay cửa sông Ba Lạt đƣợc dự báo là đã dần trở nên ổn định nhƣng 

thực tê thì không phải sự biến động địa hình vùng cửa sông cũng diễn ra 

tƣơng đối mạnh mẽ và phức tạp và nó còn đƣợc biết đến nhƣ một hình 
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thức tiến hóa của cửa sông. Khóa luận góp phần cung cấp sự hiểu biết 

về đặc điểm, xu thế biến động của địa hình của khu vực cửa sông Ba 

Lạt trong công cuộc quy hoạch và phát triển khu vực bằng một số các 

phƣơng pháp nhƣ: Tổng hợp, phân tích tài liệu, tìm hiểu về quá khứ khu 

vực phân tích hệ thống, phƣơng pháp địa chất-địa mạo: địa mạo-cấu 

trúc, hình thái-thạch học, hình thái-động lực, phƣơng pháp đánh giá khu 

vực, phƣơng pháp viễn thám-GIS, phƣơng pháp điều tra thực địa. Cuối 

cùng khóa luận đã đƣa ra đƣợc kết quả cuối cùng là hai bản đồ là bản đồ 

địa mạo với 12 đơn vị địa mạo và bản đồ định hƣớng quy hoạch sử 

dụng khu cửa sông Ba Lạt dựa trên hiện trạng và tiềm năng của khu vực 

thành 8 phân khu phục vụ cho vic bảo tồn thiên nhiên và phát triển du 

lịch khu vực nghiên cứu đặc biệt là hai tỉnh Thái Bình và Nam Định 

182  Đại học 

Ứng dụng viễn 

thám và GIS 

nghiên cứu mở 

rộng đô thị phục 

vụ phát triển bền 

vững thành phố 

Hà Tĩnh giai đoạn 

1997-2017 

Nguyễn Thu 

Hƣơng 

Vũ Kim Chi, 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

Nghiên cứu quá trình mở rộng đô thị là nội dung quan trọng trong đánh 

giá sự phát triển bền vững, đặc biệt với TP. Hà Tĩnh, nơi có sự phát 

triển mạnh mẽ về cấu trúc không gian đô thị trong 20 năm qua, song 

cũng phải đối phó với nhiều thách thức cả về tự nhiên và kinh tế - xã 

hội. Đề tài đã sử dụng chuỗi ảnh vệ tinh Landsat từ năm 1997 đến năm 

2017 nhằm xác định sự mở rộng không gian đô thị khu vực nghiên cứu. 

Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng bao gồm: phƣơng pháp phân loại định 

hƣớng đối tƣợng tích hợp các giá trị phản xạ phổ bề mặt và chỉ số xây 

dựng (IBI); phƣơng pháp phân tích trong GIS để thấy đƣợc xu hƣớng 

phát triển của đô thị. Kết quả cho thấy, trong 20 năm qua, đô thị Hà 

Tĩnh mở rộng liên tục theo mô hình “Đô thị dạng tập trung hƣớng tâm” 

với hƣớng phát triển: “Lấy đô thị hiện hữu làm hạt nhân và mở rộng các 

khu phát triển mới theo cả 4 hƣớng” với tốc độ 6,1%/năm. Đồng thời 

bƣớc đầu đánh giá mức độ phát triển bền vững (PTBV) của các phƣờng, 

xã theo các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trƣờng sẽ giúp chúng ta 

hiểu rõ quy luật phát triển của đô thị TP. Hà Tĩnh, phục vụ tốt cho công 

tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trong tƣơng lai 

183  Đại học 

Nghiên cứu địa 

mạo phục vụ quản 

lý đất đai quận 

Phạm Vân 

Quỳnh 
Vũ Văn Phái 

Nghiên cứu địa mạo, bao gồm các nghiên cứu về nguồn gốc – trắc 

lƣợng hình thái địa hình, đặc điểm địa mạo-thổ nhƣỡng, các quá trình 

bề mặt hiện đại và loại hình tai biến thiên nhiên tiềm ẩn cho phép xác 
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Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 

lập các đơn vị đất đai, đánh giá khả năng thích nghi đất đai để xác định 

tiềm năng sản xuất của đất và là cơ sở, căn cứ cho việc quy hoạch sử 

dụng đất. Hiểu đƣợc nguồn gốc của địa hình cùng những quá trình địa 

động lực đang diễn ra trên đó, việc sử dụng đất sẽ an toàn hơn, lâu bền. 

Địa hình quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng chủ yếu là đồi núi ven bờ 

biển. Tuy nhiên giữa tác động tƣơng hỗ giữa các quá trình trên lục địa, 

quá trình biển và các hoạt động của con ngƣời đã tạo cho quận Đồ Sơn 

sự đa dạng về địa mạo. Kết quả đã chia đƣợc 14 đơn vị địa mạo với 

những đặc điểm khác nhau về hình thái, trắc lƣợng hình thái, nguồn gốc 

và tuổi địa hình. Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai trong những 

năm qua của quận Đồ Sơn đã đƣợc các cấp ủy Đảng, chính quyền của 

huyện cũng nhƣ của tỉnh quan tâm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các 

nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về đất đai theo Luật đất đai quy 

định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập nhƣ: nhiều phƣơng án quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất chất lƣợng còn chƣa cao, còn chồng chéo, 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 

trong tình hình mới; quy hoạch sử dụng đất của nhiều xã còn đơn giản, 

bị thay đổi nhiều; nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang sử dụng đất quá 

nhiều, lãng phí; hiệu quả sử dụng các loại đất trong thời gian qua còn 

thấp, chƣa có các biện pháp bảo vệ đất hợp lý. 

184  Đại học 

Nghiên cứu và 

xây dựng 

WebGIS phục vụ 

tra cứu thông tin 

khu du lịch hồ 

Hòa Bình 

Kiều Thị 

Quyên 

Bùi Quang 

Thành, Nguyễn 

Quốc Huy 

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của Internet, công nghệ WebGIS đã 

phát triển mạnh mẽ với nhiều ứng dụng đa dạng trong đó có thể kể đến 

các ứng dụng bản đồ trực tuyến phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin du 

lịch. Khu du lịch hồ Hòa Bình đƣợc biết đến với nhiều  nguồn tài 

nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, hấp dẫn đông đảo khách 

du lịch  nhƣ Động Hoa Tiên, Vịnh Ngòi Hoa, Đền Thác Bờ, Động Thác 

Bờ, ... Tuy nhiên, hệ thống thông tin du lịch tại đây chƣa đƣợc hệ thống 

hóa. Hệ thống bản đồ du lịch chủ yếu ở dạng giấy khó cập nhật, tiếp cận 

nên du khách chƣa tiếp cận đƣợc đầy đủ các thông tin du lịch, điều này 

đòi hỏi cần có một công cụ hỗ trợ cho du khách và các nhà quản lý. 

Khóa luận  có mục tiêu là ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở 

(PostgreSQL, GeoServer) trong xây dựng bản đồ du lịch trực tuyến  
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phục vụ quảng bá, tra cứu thông tin du lịch, hỗ trợ đƣa ra quyết định 

cho các nhà quản lý phát triển du lịch tại khu du lịch hồ Hòa Bình. Trên 

cơ sở hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về du lịch, khóa luận 

đã xây dựng thành công ứng dụng bản đồ trực tuyến tại khu du lịch hồ 

Hòa Bình 

185  Đại học 

Ứng dụng công 

nghệ viễn thám 

trong giám sát sản 

lƣợng cây lâu 

năm khu vực 

huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình: 

Trƣờng hợp 

nghiên cứu đối 

với cây Cam 

Trần Thị Thùy 

Trang 

Đinh Thị Bảo 

Hoa, Phạm Văn 

Mạnh 

Quá trình cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về tình trạng cây 

trồng đƣợc coi là một trong những điều kiện quan trọng trong quản lý, 

cũng nhƣ quy hoạch đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sự ra đời 

của công cụ viễn thám đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình ƣớc 

tính và mô phỏng các thông tin cần thiết đó. Sự kết hợp của viễn thám 

và quá trình mô phỏng cho phép xây dựng phƣơng thức tái tạo thông tin 

từ đƣờng cong tăng trƣởng của cây trồng bên ngoài thực địa thông qua 

chỉ số định lƣợng. Nhiều phƣơng thức quan trắc trực tiếp tích hợp cảm 

biến viễn thám đã cho phép đƣa ra những dự đoán chính xác hơn về hệ 

thống đặc tính của cây trồng từ các biến mô phỏng thành phần (chỉ số 

thực vật và hàm lƣợng Nito trong lá) hay những thang điểm đánh giá. 

Phần lớn các nghiên cứu theo hƣớng này thƣờng sử dụng các dữ liệu 

viễn thám quang học để xác định khoanh vi và thông tin định danh của 

đối tƣợng trong không gian. Trong nộii dung khóa luận, trình bày việc 

kết hợp tƣ liệu viễn thám cùng với điều tra khảo sát về năng suất của 

cây cam theo độ tuổi, để đƣa ra ƣớc tính sản lƣợng cam tại khu vực 

huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 

186  Đại học 

Nghiên cứu phát 

triển du lịch dựa 

vào cộng đồng 

Bản Ngòi, xã 

Ngòi Hoa, huyện 

Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

Trần Hải Anh 
Hoàng Thị Thu 

Hƣơng 

Du lịch dựa vào cộng đồng là loại hình du lịch đƣợc quản lý và có bởi 

chính cộng đồng địa phƣơng, hƣớng đến mục tiêu bền vững về  kinh tế, 

xã hội, văn hóa và  môi trƣờng. Thông qua du lịch dựa vào cộng đồng, 

du khách có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức về lối sống của cộng 

đồng địa phƣơng. Nghiên cứu  tiềm  năng phát triển du lịch cộng đồng 

tại BảnNgòi cho thấy ngoài các giá trị di sản về địa chất, địa mạo và 

cảnh quan, Bản Ngòi còn là nơi cần đƣợc bảo tồn đặc biệt các giá trị di 

sản về văn hóa, lịch sử. Tuy nhiên, phát triển du lịch cộng đồng theo 

hƣớngbền vữngtrong điều kiện của một khu vực miền núi là khó khăn. 

Mặt khác, điều kiện kinh tế và trình độ văn hóa của ngƣời dân trong 
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Bản còn nhiều hạn chế.Họ chƣa nhận thức đƣợc hết tiềm năng du lịch 

của địa phƣơng. Đề tài đã sử dụng phƣơng pháp khảo sát thực 

địa,phƣơng pháp điều tra xã hội học (với tổng số 80 phiếu) và phƣơng 

pháp bản đồ- GIS nhằm làm rõ tiềm năng và thực trạng phát triển du 

lịch cộng đồng. Qua việc thấy đƣợc những cơ hội và thách  thức  của 

Bản Ngòi trong việc phát triển loại hình du lịch này, sinh viên sẽ có 

những giải pháp cụ thể nhằm hƣớng Bản Ngòi đến sự phát triển du lịch 

bền vững, khai thác nhƣng song song với bảo tồn hợp lí nguồn tài 

nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa quý giá 

187  Đại học 

Nghiên cứu cảnh 

quan nhân sinh 

phục vụ quản lý 

môi trƣờng khu 

vực huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

Nguyễn Thị 

Hiên 

Dƣ Vũ Việt 

Quân 

Trong mƣời năm gần đây, đặc biệt là từ Đại hội lần thứ IX của Đảng 

(năm 2001) về chủ trƣơng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn thì những tác động của con ngƣời vào cảnh 

quan tự nhiên địa bàn nông thôn ngày càng mạnh mẽ với quy mô, 

cƣờng độ ngày càng lớn. Đây là lí do cơ bản dần biến những cảnh quan 

tự nhiên thành cảnh quan tự nhiên – nhân sinh hoặc những cảnh quan có 

các hợp phần chủ yếu đƣợc xây dựng bởi con ngƣời. Nghiên cứu cảnh 

quan nhân sinh phục vụ quản lí môi trƣờng là cách tiếp cận hợp lí, bảo 

đảm tính tổng hợp khi xem xét nguyên nhân, mức độ và xu thuế diễn 

biến môi trƣờng thông qua các hợp phần tự nhiên, nhân sinh thành tạo 

cảnh quan, trong đó đặc biệt là các loại hình hoạt động của con ngƣời 

quyết. Khóa luận nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi 

trƣờng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã sử dụng phƣơng pháp khác 

nhau, vừa có phƣơng pháp truyền thống, vừa có phƣơng pháp hiện đại. 

Đây là những phƣơng pháp phổ dụng đƣợc áp dụng cho các nghiên cứu 

địa lý, môi trƣờng. Các kết quả nhận thu đƣợc cho thấy môi trƣờng tại 

khi vực nghiên cứu đang biến đổi một cách mạnh mẽ do các tác động 

của con ngƣời và đặc biệt là các tác động đó đang làm cho môi trƣờng 

trong tất cả các dạng cảnh quan, nhất là dạng cảnh quan quần cƣ với các 

hoạt động sinh hoạt và sản xuất đã tạo ra một nguồn chất thải lớn gây áp 

lực với môi trƣờng. Từ đó, khóa luận đƣa ra giải pháp quản lý môi 

trƣờng chung và đƣa ra các giải pháp riêng cho từng đơn vị CQ nhằm 

mục đích khai thác tốt tự nhiên nhƣng không làm tổn hại đến môi 
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trƣờng và phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu 

188  Đại học 

Đánh giá tài 

nguyên du lịch và 

thực trạng phát 

triển du lịch thành 

phố Sầm Sơn 

Đỗ Thị Minh 

Huyền 

Trƣơng Quang 

Hải, Giang Văn 

Trọng 

Sầm Sơn là một khu du lịch trọng điểm cấp quốc gia có lịch sử phát 

triển lâu đời của vùng Bắc Trung Bộ. Cùng với việc đƣợc nâng cấp lên 

thành phố và sự đầu tƣ mạnh mẽ của các tập đoàn lớn về cơ sở hạ tầng 

đã giúp thay đổi phần nào diện mạo của Sầm Sơn. Tuy nhiên, hoạt động 

du lịch của thành phố vẫn gặp nhiều hạn chế khi mới chỉ phát triển dựa 

vào du lịch biển là chủ yếu, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, lƣợng 

khách du lịch quốc tế chỉ chiếm khoảng 0,78% lƣợng khách tới địa bàn 

và sự kết nối giữa các điểm du lịch trong và ngoài thành phố chƣa đạt 

hiệu quả cao. Nhận thức đƣợc vấn đề đó, đề tài Đánh giá tài nguyên du 

lịch và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Sầm Sơn đƣợc thực 

hiện là bƣớc đầu trong quá trình định hƣớng xây dựng Sầm Sơn trở 

thành đô thị du lịch, nghỉ mát, có bản sắc và thƣơng hiệu đẳng cấp toàn 

cầu. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, nghiên cứu đã sử dụng hệ phƣơng pháp 

nhƣ thu thập số liệu, điều tra thực địa, điều tra xã hội học, bản đồ, 

phƣơng pháp phân tích đa chỉ tiêu, phƣơng pháp phân tích mức độ quan 

trọng – thực hiện, phƣơng pháp phân tích SWOT nhằm đánh giá tài 

nguyên và thực trạng du lịch tại Sầm Sơn. Khóa luận bƣớc đầu đã đạt 

đƣợc các kết quả sau: (i) Đánh giá tài nguyên du lịch thành phố Sầm 

Sơn; (ii) Đánh giá chất lƣợng du lịch tại một số điểm du lịch thành phố 

Sầm Sơn. Từ đó đƣa ra một số định hƣớng và giải pháp phát triển du 

lịch thành phố Sầm Sơn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn 

189  Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

sản xuất và các 

yếu tố ảnh hƣởng 

đến sinh kế trồng 

mía nguyên liệu 

xã Xuân Minh, 

huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

Mai Thị 

Quỳnh 

Vũ Anh Tài, 

Nguyễn Thị Hà 

Thành 

Mía là cây công nghiệp ngắn ngày quan trọng trong nên kinh tế quốc 

dân đối với nhiều nƣớc trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm, nó khẳng 

định vị thế của mình bằng việc thỏa mãn nhu cầu cung cấp nguồn 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp đƣờng trong nƣớc và đƣờng còn là 

mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Mặc dù đạt đƣợc nhiều thành tựu trong 

sản xuất mía và đƣờng nhƣng các vùng trồng mía trong tỉnh vẫn đang 

đứng trƣớc những khó khăn, thách thức lớn trong vấn đề sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm, ngƣời dân chƣa thực sự hiểu rõ vai trò và phân tích 

các nguồn vốn sinh kế tại địa phƣơng, nhất là đối với cây mía.Vì vậy 

việc đánh giá hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hƣởng đến sinh kế là 
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rất quan trọng. Nghiên cứu này sử dụng các phƣơng pháp : (1) Thu 

thập, tổng quan, phân tích tài liệu; (2) Điều tra xã hội học, phỏng vấn 

sâu ( với 60 phiếu điều tra); (3) phân tích thống kê vầ đạt đƣợc một số 

kết quả nhƣ sau: (1) Đánh giá các nguồn vốn sinh kế sản xuất mía; (2) 

Hiệu quả sản xuất mía của các hộ điều tra; (3) Phân tích các nhân tố ảnh 

hƣởng đến sản xuất mía; (4) Đề xuất phƣơng án phát triển 

190  Đại học 

Nghiên cứu cảnh 

quan tự nhiên - 

nhân sinh khu bảo 

tồn thiên nhiên 

Kon Chƣ Răng và 

phụ cận phục vụ 

bảo tồn và phát 

triển tài nguyên 

đa dạng sinh học 

Nguyễn Thị 

Hoa Mai 

Nguyễn Đăng 

Hội, Ngô Trung 

Dũng 

Xã hội ngày càng phát triển con ngƣời càng tác động vào tự nhiên mạnh 

mẽ hơn với nhiều hoạt động khác nhau: chiến tranh, chặt phá rừng, đốt 

phá thảm thực vật, trảng cỏ để làm rẫy, trồng cây công nghiệp…Khu 

BTTN Kon Chƣ Răng đƣợc biết đến với nhiều nguồn tài nguyên: tài 

nguyên rừng, tài nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên du lịch. Tuy 

nhiên đến nay các nghiên cứu, điều tra về cảnh quan tự nhiên – nhân 

sinh đối với khu vực này còn rất hạn chế. Bên cạnh đó trải qua thời gian 

dài chịu sự tác động của đồng bào địa phƣơng dẫn đến các tác động làm 

biến đổi cảnh quan, ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học cũng nhƣ sự phát 

triển bền vững của khu BTTN Kon Chƣ Răng và vùng phụ cận. Vì vậy, 

việc nghiên cứu cảnh quan nhân sinh tại khu vực là rất cần thiết. Đồng 

thời đây cũng là cách tiếp cận tổng hợp nhất nhằm phát hiện tính quy 

luật sự phân hóa, biến đổi của các đơn vị cảnh quan dƣới tác động của 

các yếu tố tự nhiên và nhân sinh. Trên cơ sở các nghiên cứu với hƣớng 

tiếp cận cảnh quan nhân sinh, sử dụng phƣơng pháp phân tích cảnh 

quan cùng với sự hỗ trợ của GIS, khóa luận đã xác định đƣợc đặc điểm 

và biến đổi cảnh quan tự nhiên- nhân sinh KBT Kon Chƣ Răng và phụ 

cận. Dựa trên bản đồ cảnh quan đã đƣợc thành lập, khóa luận đã đƣa ra 

đƣợc hệ thống cảnh quan nhân sinh khu vực này bao gồm 1 hệ, 1 phụ 

hệ, 3 lớp, 5 phụ lớp và 48 loại cảnh quan. Đồng thời, khóa luận đã xây 

dựng đƣợc 03 kiểu diễn thế đặc trƣng cảnh quan tự nhiên- nhân sinh 

KBTTN Kon Chƣ Răng và phụ cận, đã thành lập bản đồ phân bố của 

các loài động, thực vật quý hiếm dựa trên bản đồ cảnh quan. Từ các kết 

quả về phân tích cảnh quan nhân sinh, khóa luận đã đƣa ra các giải pháp 

bảo tồn và phát triển cho khu vực, xây dựng đƣợc các mô hình phát 

triển kinh tế phù hợp cho từng loại cảnh quan. 
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191  Đại học 

Nghiên cứu sự 

chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông 

nghiệp phục vụ 

sản xuất hàng hóa 

huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

Phạm Thanh 

Tâm 

Nguyễn Văn 

Hồng, Vũ Thị 

Hoa 

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trƣớc đến nay luôn là vấn đề có 

tầm chiến lƣợc của cách mạng Việt Nam. Kinh tế nông thôn nƣớc ta có 

vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là khu vực chiếm 65,49% 

dân số và 41,9% lao động của cả nƣớc (theo Tổng cục thống kê năm 

2016). Nông nghiệp nƣớc ta có thế mạnh về đất đai, lao động và có khả 

năng đa dạng hóa sản phẩm nhƣng vẫn còn tồn tại nhiều nhƣợc điểm 

làm cho chất lƣợng sản phẩm còn thấp dẫn đến giá thành chƣa cao, hạn 

chế tính cạnh tranh trên thị trƣờng. Để hội nhập với thị trƣờng khu vực 

và quốc tế, chúng ta cần phải phát triển nông nghiệp theo hƣớng hàng 

hóa. Nằm trong vị trí thuận lợi về điều kiện tự nhiên và có vai trò chiến 

lƣợc trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thái Bình, Quỳnh  Phụ có 

thế mạnh cho phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa. Tuy nhiên 

trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở đây vẫn mang nặng tính 

tự cung tự cấp, thiếu tập trung, năng suất lao động chƣa cao, chƣa khai 

thác hết những điều kiện thuận lợi về tự nhiên và kinh tế-xã hội của 

huyện. Vì vậy, nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế là cần thiết để 

phục vụ sản xuất hàng hóa, mang lại sản phẩm có năng suất, chất lƣợng 

và khả năng cạnh tranh cao. Kết quả của khóa luận bao gồm: (i) hiện 

trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Quỳnh Phụ 

giai đoạn 2005-2015; (ii) các nhân tố ảnh hƣởng tới chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp và mối quan hệ của nó với các yếu tố kinh tế-xã hội 

khác; (iii) đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

hợp lý ở huyện Quỳnh Phụ 

192  Đại học 

Phân tích vai trò 

của hệ thống cây 

xanh - mặt nƣớc 

trong giảm nhiệt 

độ bề mặt đô thị 

tại một số quận 

của thủ đô Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hải Yến 

Trần Văn 

Trƣờng 

Cùng với sự phát triển của quá trình đô thị hóa, nhiệt độ bề mặt đô thị 

ngày càng gia tăng, hình thành nên những hòn đảo nhiệt đô thị, gây ảnh 

hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng, và sức khỏe của ngƣời dân. Giảm thiểu 

và thích ứng với biến đổi khí hậu do đảo nhiệt tại các thành phố lớn là 

chủ đề nhận đƣợc nhiều quan tâm. Nghiên cứu này nhằm tìm ra mối 

liên hệ giữa cảnh quan cây xanh-mặt nƣớc và đảo nhiệt đô thị tại một số 

quận, huyện của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 1999-2016. Các dữ 

liệu ảnh vệ tinh Landsat 5 TM (1999), Landsat 7 ETM+ (2009), Landsat 

8 OLI (2016) đã đƣợc phân tích, kết hợp với các dữ liệu đo đạc tại trạm 
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khí tƣợng Láng để trích xuất nhiệt độ bề mặt đất, cảnh quan cây xanh và 

mặt nƣớc tại các thời điểm tƣơng ứng. Các kết quả này sẽ đƣợc tổng 

hợp, thống kê theo kiểm định Pearson để thể hiện mối liên hệ giữa nhiệt 

độ bề mặt đô thị với diện tích và phân bố của cảnh quan cây xanh-mặt 

nƣớc đô thị. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhiệt độ bề mặt đất thay đổi 

qua từng thời kì. Khu vực nhiều cây xanh, hay gần mặt nƣớc luôn luôn 

có nhiệt độ bề mặt đất thấp hơn các khu vực tập trung dân cƣ và  công 

trình xây dựng. Điều đó cho thấy, cây xanh-mặt nƣớc có vai trò quan 

trọng trong việc điều hòa nhiệt độ tại khu vực đô thị, nhất là khi chúng 

đƣợc kết hợp với nhau. Các nhà quy hoạch đô thị cần tăng diện tích 

cảnh quan cây xanh-mặt nƣớc trong quá trình lập quy hoạch phát triển 

đô thị, cũng nhƣ thiết kế cảnh quan tại các khu đô thị để đảm bảo một 

môi trƣờng sống dễ chịu cho dân cƣ. 

193  Đại học 

Đánh giá thực 

trạng công tác cấp 

giấy chứng nhận 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tàn sản 

khác gắn liền với 

đất ở phƣờng Ô 

Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội giai 

đoạn 2014-2017 

Lỗ Thanh Tú 
Nguyễn Đức 

Khả 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là giá đỡ cho toàn bộ sự 

sống của con ngƣời. Trong giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền 

kinh tế-xã hội hiện nay ở nƣớc ta, vai trò của đất đai càng trở nên quan 

trọng hơn bao giờ hết. Phƣờng Ô Chợ Dừa thuộc quận Đống Đa, TP Hà 

Nội là phƣờng có những tăng trƣởng tích cực về nhiều mặt kinh tế -  xã 

hội – an ninh quốc phòng. Cùng với sự tăng trƣởng tích cực đó, trên địa 

bàn phƣờng đã phát sinh không ít những vấn đề khúc mắc, liên quan 

đến việc sử dụng đất của ngƣời dân, từ đó, gây ra nhiều khó khăn cho 

công tác quản lý. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả của 

công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai phƣờng Ô Chợ Dừa thì yêu cầu 

phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trở thành ván đề rất bức thiết. 

Vì vậy, trong nội dung KLTN, tác giả đã tập trung đánh giá thực trạng 

của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất ở phƣờng Ô Chợ Dừa, cũng nhƣ nêu 

rõ những tồn đọng, bất cập và từ đó, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ 

về cán bộ, về công nghệ, về cải cách hành chính, về công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật…nhằm sớm hoàn thành công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 
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194  Đại học 

Đánh giá ảnh 

hƣởng của việc 

thu hồi, bồi 

thƣờng, hỗ trợ khi 

nhà nƣớc thu hồi 

đất nông nghiệp 

đến sinh kế của 

ngƣời dân cho dự 

án tái định cƣ 

Cẩm Phƣơng, xã 

Tản Lĩnh, huyện 

Ba Vì, thành phố 

Hà Nội 

Vũ Minh 

Huyền 

Nguyễn Thị Hà 

Thành 

Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, đòi 

hỏi việc xây dựng cơ sở kỹ thuật và hạ tầng, nhà ở, ... phát triển nhanh 

chóng để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Nhịp độ phát triển càng lớn thì nhu cầu về thu hồi đất càng cao và trở 

thành thách thức mang tính thời sự “nóng bỏng” nhƣ an ninh lƣơng 

thực, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, sự đồng thuận trong nhân 

dân,… Trong thời gian gần đây, nền kinh tế - xã hội của xã Tản Lĩnh 

cũng đang từng bƣớc phát triển đã làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất, 

đổi mục đích sử dụng của nhiều loại hình sử dụng đất trên địa bàn xã 

với xu hƣớng giảm đất nông nghiệp và tăng quỹ đất phi nông nghiệp. 

Dự án thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu tái định cƣ Cẩm 

Phƣơng cho dự án giải phóng mặt bằng vùng ảnh hƣởng môi trƣờng bán 

kính 500 m khu xử lý rác thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây đã tác động 

làm thay đổi sinh kế của các hộ gia đình bị thu hồi đất trƣớc mắt dự án 

chƣa tác động nhiều đến cuộc sống của ngƣời dân. Tùy vào khu vực và 

diện tích thu hồi mà nó tác động nhiều hay ít tới sinh kế. Từ việc đánh 

giá ảnh hƣởng của dự án mà nắm bắt đƣợc sự tác động của việc thu hồi 

đất từ đó có những phƣơng án để giúp cho dự án thu hồi khác đạt hiệu 

quả hơn, giảm thiểu sự ảnh hƣởng đến sinh kế của ngƣời dân 

195  Đại học 

Ứng dụng GIS 

đánh giá tính hợp 

lý của về vị trí 

không gian của 

các đối tƣợng quy 

hoạch trong xây 

dựng nông thôn 

mới tại xã Kim 

Chung, huyện 

Hoài Đức, Thành 

phố Hà Nội. 

Nguyễn Thị 

Hồng Diễm 

Trần Văn Tuấn, 

Vũ Khắc Hùng 

Ngày nay, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, kéo theo sự chênh lệch 

mức sống giữa nông thôn và đô thị ngày càng lớn. Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân cả về vật chất cũng 

nhƣ tinh thần trở thành ƣu tiên quan trọng hàng đầu. Trong xây dựng 

nông thôn mới thì công tác quy hoạch là khâu rất quan trọng nhằm bố 

trí sử dụng đất và các công trình, dự án đáp ứng nhu cầu phát triển của 

địa phƣơng. Vị trí của các đối tƣợng quy hoạch tác động lẫn nhau, do 

vậy cần xác định vị trí thích hợp để hạn chế các tác động tiêu cực, gia 

tăng tác động tích cực, tiến tới phát triển bền vững và bảo vệ môi 

trƣờng. Nhằm giải quyết vấn đề lựa chọn vị trí hợp lý cho đối tƣợng quy 

hoạch trong xây dựng nông thôn mới, em đã nghiên cứu ứng dụng GIS 

đánh giá tính hợp lí về vị trí không gian của một số đối tƣợng quy hoạch 
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tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu tập 

trung vào đất công nghiệp và đất giáo dục, bởi đây là các dự án đƣợc ƣu 

tiên đầu tƣ thực hiện trong định hƣớng phát triển sản xuất và xây dựng 

công trình công cộng cấp xã tại địa phƣơng. Kết quả thu đƣợc là làm rõ 

mức độ hợp lý về vị trí của quy hoạch đất cụm công nghiệp, đất cơ sở 

giáo dục đào tạo, đồng thời đƣa ra đƣợc một số đề xuất điều chỉnh quy 

hoạch và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong xây dựng 

nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu 

196  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá một số yếu tố 

ảnh hƣởng đến 

giá đất ở đô thị 

theo tiếp cận vị 

thế chất lƣợng 

(nghiên cứu điểm 

ở khu vực Trung 

Hòa - Nhân 

chính) 

Hoàng Văn 

Hùng 

Lê Phƣơng 

Thúy 

Giá đất của một thửa đất là sự tổng hòa của rất nhiều các yếu tố tác 

động đến nó. Việc đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến giá đất càng 

chính xác sẽ góp phần làm cho công tác định giá đất thuận lợi và phù 

hợp với thị trƣờng hơn. Đề tài này sẽ nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá 

một số yếu tố ảnh hƣởng chính đến giá đất ở đô thị từ đó thành lập bản 

đồ hệ số ảnh hƣởng của một số yếu tố đến giá đất ở đô thị tại khu vực 

Trung Hòa – Nhân Chính. Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã đi thu thập 

đƣợc 76 giá đất thị trƣờng (giao dịch trong khoảng 2 – 3 năm đổ lại 

đây). Sau đó, bằng phƣơng pháp thống kê lọc ra đƣợc một số yếu tố ảnh 

hƣởng chính. Tiếp theo, các yếu tố này đƣợc phân ra thành 2 nhóm vị 

thế và chất lƣợng để phân tích mức độ quan trọng bằng phƣơng pháp 

phân tích đa chỉ tiêu. Cuối cùng, kết hợp với phân tích mạng và các 

công cụ trong GIS để thành lập các bản đồ thể hiện mức độ ảnh hƣởng 

của các yếu tố đến giá đất ở đô thị.  Đề tài đã góp phần phản ánh đƣợc 

bức tranh về giá đất thông qua một số yếu tố ảnh hƣởng chính và có thể 

chỉ ra đƣợc những khu vực hội tụ nhiều yếu tố để tiềm năng trở thành 

trung tâm của khu vực (cực vị thế).  Từ đó trợ giúp cho các nhà quản lý 

và nhà kinh tế có những kế hoạch, chính sách trong công tác quản lý đất 

đai, quản lý thị trƣờng bất động sản 

197  Đại học 

Đánh giá tình 

hình quản lý và 

sử dụng đất giai 

đoạn 2014-2017 

trên địa bàn 

Vũ Khánh Huy 
Nguyễn Đức 

Khả 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn nhƣng vô cùng quan 

trọng và quý giá đặc biệt, vì vậy việc quản lý nhà nƣớc về đất đai và bố 

trí việc sử dụng đất một cách hợp lý và hiệu quả cho địa bàn là một vấn 

đề bức bách. Ứng Hòa là huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội có 

nhiều ƣu thế về vị trí, tiềm năng và thế mạnh. Để phát huy tiềm năm 
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huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội 

vốn có, hƣớng tới sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi 

trƣờng, đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nội 

dung khóa luận tốt nghiệp đã tập trung đánh giá tình hình quản lý và sử 

dụng đất trên địa bàn nghiên cứu. Tác giả đã sử dụng các phƣơng pháp 

điều tra, thu thập tài liệu, số liệu; phƣơng pháp thống kê; phƣơng pháp 

đánh giá; phƣơng pháp kế thừa, chọn lọc. Kết quả đã có sự đánh giá 

tổng quan về nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai của Việt Nam, hiện 

trạng sử dụng đất và đánh giá cụ thể công tác quản lý- sử dụng đất ở 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2017 và qua đó, đề 

ra một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý- sử 

dụng đất trên địa bàn 

198  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng GIS trong 

chuẩn hóa dữ liệu 

phục vụ xây dựng 

cơ sở dữ liệu địa 

chính cho xã Nam 

Hƣng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố 

Hải Phòng 

Đoàn Thị Ánh Trần Quốc Bình 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, các biến động đất đai 

diễn ra thƣờng xuyên. Do đó, việc quản lý thông tin đất đai một cách 

kip thời, chính xác là rất cần thiết. Trên thực tế, công tác quản lý thông 

tin, tƣ liệu về đất đai khó đáp ứng đƣợc nhu cầu tra cứu, khai thác cũng 

nhƣ cập nhật thông tin. Để giải quyết thực trạng trên, cần phải xây dựng 

một hệ thống quản lý đất đai hiện đại mà trong đó cơ sở dữ liệu (CSDL) 

địa chính là thành phần cốt lõi. Tính quy chuẩn của dữ liệu trong CSDL 

địa chính là yếu tố quyết định đến khả năng sử dụng nó. Trên cơ sở 

đánh giá thực trạng và nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu của xã Nam Hƣng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đề tài đã nghiên cứu ứng dụng 

hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuẩn hóa dữ liệu bao gồm các 

vấn đề: phân lớp đối tƣợng, kiểu đối tƣợng; kiểm tra và xử lý tiếp biên 

giữa các mảnh bản đồ địa chính và mối quan hệ không gian giữa các đối 

tƣợng. Từ các dữ liệu đƣợc chuẩn hóa, đề tài đã xây dựng CSDL địa 

chính cho xã Nam Hƣng và quản lý bằng phần mềm ViLIS. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài cho thấy tiềm năng ứng dụng cao của các chức 

năng phân tích không gian của GIS trong xây dựng dữ liệu đất đai nói 

chung và chuẩn hóa dữ liệu địa chính nói riêng 

199  Đại học 

Ứng dụng GIS để 

tính diện tích bề 

mặt thực của thửa 

Lê Thị Ngọc 

Huyền 
Mẫn Quang Huy 

Hiện nay, công tác đo đạc, tính diện tích của thửa đất đƣợc dựa trên cơ 

sở hình chiếu của nó trên mặt phẳng bản đồ. Với cách tính này tại khu 

vực đồng bằng, địa hình bằng phẳng thì có độ chính xác khá cao. Tuy 
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đất có tính đến 

các yếu tố địa 

hình (thử nghiệm 

tại xã Cam Cọn, 

huyện Bảo Yên, 

tỉnh Lào Cai) 

nhiên với khu vực vùng núi, có độ dốc lớn, thay đổi nhiều thì cách tính 

đó sẽ dẫn đến những sai số lớn do chƣa tính đến sự ảnh hƣởng của các 

yếu tố địa hình (chủ yếu là độ dốc). Vì vậy, việc tính toán một cách 

chính xác diện tích thực của thửa đất trên bản đồ địa chính là một bài 

toán cấp thiết đặt ra với các cấp quản lý và các đơn vị đo đạc.ArcGIS là 

với các chức năng phân tích, xử lý, chồng xếp dữ liệu là một công cụ 

hiệu quả để tính diện tích tực của thửa đất có tính đến các yếu tố địa 

hình. Với dữ liệu đầu vào là bản đồ địa chính ta tách 2 lớp ranh giới 

thửa đất và đƣờng bình độ, đề tài xây dựng mô hình số độ cao dạng 

vecto từ đƣờng bình độ, sau đó chuyển mô hình số độ cao dạng vecto 

sang raster rồi nội suy độ cao của từng ô pixel và tính góc nghiêng của 

từng pixcel so với mặt phẳng nghiêng. Từ đó, tính tổng diện tích các 

pixel trong một thửa đất thì ta đƣợc diện tích của thửa đất. Đề tài giúp 

việc tính toán diện tích thực của thửa đất đƣợc chính xác hơn, phục vụ 

công tác quản lý đất đai một cách chính xác, hiệu quả 

200  Đại học 

Thực trạng và giải 

phấp nâng cao 

hiệu quả công tác 

đấu giá quyền sử 

dụng đất trên địa 

bàn thành phố 

Vĩnh Yên tỉnh 

Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2015-2017 

Nguyễn Hải 

Đăng 
Phạm Minh Đề 

Đất đai là tài sản quốc gia vô cùng quý giá, khai thác tối đa tiềm năng từ 

đất đai là một vấn đề quan trọng. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất 

góp phần khai thác sử dụng đất một cách hiệu quả nhất, tuy nhiên công 

tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2015-2017 vẫn tồn tại một số vấn đề. Đề tài 

đã tìm hiểu cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý là cơ sở lý thuyết giúp khóa 

luận tìm hiểu về thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn thành phố Vĩnh Yên. Thêm vào đó, khóa luận đã tìm hiểu về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội ảnh hƣởng đến đấu giá quyền sử dụng đất, 

thực hiện một số khảo sát nhỏ nhằm làm rõ các vấn đề tồn tại của công 

tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc nhƣ cơ sở hạ tầng chƣa hoàn thiện, số liệu cụ thể chứng 

minh tồn tại sự thông đồng dìm giá, tìm hiểu văn bản pháp luật và phát 

hiện có sự chồng chéo giữa các văn bản, cuối cùng là còn tồn tại những 

phiên đấu giá không có ngƣời tham gia. Từ những thực trạng và vấn đề 

đó khóa luận tìm hiểu đƣợc  nguyên nhân của việc tại sao lại tồn tại 

những vấn đề đó và đƣa ra một số giải pháp mang tính thực tiễn để giải 
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quyết vấn đề tồn tại hiện nay của công tác đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn tiếp 

theo 

201  Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp 

trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

Triệu Thị 

Dƣơng 
Phạm Thị Phin 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con 

ngƣời. Trong nông nghiệp, đất đai không chỉ là đối tƣợng lao động mà 

còn là tƣ liệu sản xuất không thể thay thế đƣợc. Xã hội phát triển, dân 

số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi càng ngày càng tăng về lƣơng 

thực, thực phẩm, về chỗ ở cũng nhƣ các nhu cầu về văn hóa, xã hội. 

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển “đất chật, ngƣời 

đông” hiện có ngành nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền 

kinh tế. Việc nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp là việc làm hết sức có ý nghĩa và càng ngày càng trở nên cần 

thiết hơn bao giờ hết. Huyện Hữu Lũng là huyện có diện tích đất nông 

nghiệp lớn. Do đó để phát triển nền kinh tế, Hữu Lũng cần đẩy mạnh 

phát triển ngành nông nghiệp. Điều kiện đất đai, khí hậu của huyện khá 

đa dạng, là điều kiện tốt để phát triển các hệ thống cây trồng them 

phong phú và đa dạng. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau dẫn đến 

hiệu quả sản xuất chƣa cao, chƣa tƣơng ứng với tiềm năng sẵn có của 

huyện. Do vậy để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp, nhằm đề xuất hƣớng sử dụng đất và loại hình sử 

dụng đất thích hợp là việc rất quan trọng và cần thiết 

202  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng Google API 

xây dựng hệ 

thống hỗ trợ 

tƣơng tác về quy 

hoạch sử dụng đất 

giữa ngƣời dân và 

cơ quan quản lý 

tại thành phố Hà 

Nội 

Phạm Vũ 

Đông 
Trần Quốc Bình 

Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đóng một vai trò then chốt đối với 

hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai, có tác động không nhỏ 

tới sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hiện 

nay, với quá trình đô thị hóa, giá trị của đất đai tăng cao, biến động đất 

đai diễn ra mạnh làm cho các vấn đề của QHSDĐ càng nhận đƣợc sự 

quan tâm của xã hội và ngƣời dân có nhu cầu ngày càng cao về thông 

tin QHSDĐ. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc xây 

dựng các cổng thông tin điện tử tạo ra khả năng giúp cho ngƣời dân tiếp 

cận đến các thông tin QHSDĐ một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các 

cổng thông tin này còn gặp nhiều hạn chế về tính trực quan và mức độ 

tƣơng tác. Mục tiêu của khóa luận là dựa trên nền tảng Google API để 
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xây dựng một hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông 

tin QHSDĐ một cách hiệu quả, đồng thời là cầu nối tƣơng tác giữa 

ngƣời dân và cơ quan quản lý. Dữ liệu đầu vào cho hệ thống đƣợc lấy 

từ cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. Sản phẩm 

là một hệ thống thông tin có thể hỗ trợ ngƣời dân trong việc khai thác 

thông tin về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất của các quận huyện ở 

thành phố Hà Nội trên nền bản đồ Google Map. Trên nền các thông tin 

đó, ngƣời dân có thể gửi ý kiến về quy hoạch, giao tiếp trực tuyến, đo 

đạc và vẽ các đối tƣợng quy hoạch trên bản đồ. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy công nghệ Google API đã hỗ trợ đắc lực trong xây dựng hệ thống, 

giúp cho việc khai thác dữ liệu QHSDĐ một cách dễ dàng và trực quan 

203  Đại học 

Đánh giá công tác 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ, giải phóng 

mặt bằng khi nhà 

nƣớc thu hồi đất 

tại dự án mở rộng 

cảng sông Đáy 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam. 

Lê Thị Bảo 

Yến 
Phạm Thị Phin 

Trong những năm qua, công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 

đã đi vào cuộc sống, tạo mặt bằng cho các dự án xây dựng, tạo nguồn 

lực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, phát triển đô thị và đổi mới diện mạo 

nông thôn tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Điển hình là quá trình 

thực hiện công tác bồi thƣờng GPMB dự án mở rộng cảng sông Đáy 

của Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng tại huyện Thanh Liêm hoàn 

thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tổng kinh BT, HT của dự án là 

59.230.000.000 đồng với số hộ đƣợc bồi thƣờng là 102 hộ. Kết quả 

đánh giá công tác này khi nhà ƣớc thu hồi đất cho thấy dự án đã nhận 

đƣợc sự đồng tình của phần lớn ngƣời dân địa phƣơng và doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ lớn nên đã nhanh chóng có mặt bằng để phục vụ dự án; 

về đời sống, việc làm, thu nhập của ngƣời dân nơi có đất bị thu hồi thay 

đổi theo hƣớng tích cực; các chính sách hỗ trợ và thƣởng bàn giao mặt 

bằng trƣớc thời hạn đã đƣợc thực hiện đầy đủ đảm bảo cho ngƣời bị thu 

hồi đất có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn khi chƣa có dự án.Tuy vậy, 

công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại dự án vẫn còn gặp 

một số khó khăn nhƣ: Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc 

hết mong muốn của ngƣời dân; công tác tổ chức, thực hiện GPMB của 

Ban Giải phóng mặt bằng huyện vẫn còn chƣa tốt. Để nâng cao hiệu 

quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại huyện Thanh 

Liêm, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: điều chỉnh cơ chế chính 
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sách bồi thƣờng, hỗ trợ;  tăng cƣờng vai trò của cộng đồng; nâng cao 

năng lực cán bộ và hiệu quả làm việc của Ban Giải phóng mặt bằng bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính 

204  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng phần mềm 

gCadas hỗ trợ 

công tác đăng ký 

đất đai và cấp 

giấy chứng nhận 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với 

đất (Thử nghiệm 

tại phƣờng Vạn 

Mỹ, quận Ngô 

Quyền, thành phố 

Hải Phòng) 

Lê Thị Thúy 

Hà 

Lê Phƣơng 

Thúy 

Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất (đƣợc gọi là GCN) là một trong 

15 nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai; đƣợc quy định là thủ tục bắt 

buộc đối với ngƣời sử dụng đất và ngƣời đƣợc giao đất để quản lý nhằm 

thiết lập hồ sơ địa chính đầy đủ. Vì vậy, phát triển và sử dụng phần 

mềm nhằm hiện đại hóa và tự động hóa trong công tác này là rất cần 

thiết. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là ứng dụng phần mềm gCadas, 

một trong những phần mềm đƣợc phát triển tƣơng đối toàn diện nhằm 

hỗ trợ công tác đăng ký đất đai, bao gồm: chuẩn hóa dữ liệu bản đồ và 

kê khai đăng ký cấp GCN. Kết quả thử nghiệm của đề tài trên địa bàn 

phƣờng Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là đề tài đã 

chuẩn hóa đƣợc 02 mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, thực hiện các 

chức năng trong đăng ký lần đầu, cấp GCN, đăng ký biến động (hình 

thức chuyển nhƣợng một phần thửa đất, chuyển nhƣợng toàn phần). 

Qua quá trình tìm hiểu và sử dụng phần mềm gCadas, đề tài nhận thấy 

rằng việc chuẩn hóa bản đồ của phần mềm đƣợc tự động gần nhƣ hoàn 

toàn nhƣ chuyển đổi hệ tọa độ, seed file, topology, chỉnh sửa nhãn thửa, 

màu sắc, level,…. Việc kê khai, đăng ký và cấp GCN đƣợc thực hiện 

thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, phần mềm vẫn còn một số công 

cụ chƣa thực sự hoạt động ổn định và tối ƣu nhƣ công cụ gán thông tin 

từ nhãn, vẽ nhãn thửa tự động, bổ sung thông tin về số tờ bản đồ trong 

bảng thuộc tính,… Dù vậy, không thể phủ nhận những tiện ích mà phần 

mềm mang lại. Phần mềm gCadas rất phù hợp ở các tổ chức thực hiện 

đăng ký đất đai. Ở các trƣờng đại học đào tạo chuyên ngành Quản lý đất 

đai cũng nên đƣợc tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận sử dụng phần 

mềm, phục vụ cho công việc chuyên môn sau này 

205  Đại học 

Thử nghiệm xây 

dựng bản đồ vùng 

giá trị đất đai cho 

Hoàng Mai 

Lan 
Mẫn Quang Huy 

Thị trƣờng bất động sản (BĐS) có tầm quan trọng trong nền kinh tế, đặc 

biệt trong những năm gần đây khi mà nhu cầu nhà ở tăng cao, do đó nhu 

cầu thông tin về đất đai, đặc biệt là giá đất rất đƣợc mọi ngƣời quan 
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đất ở theo giá thị 

trƣờng với sự hỗ 

trợ của ứng dụng 

GIS tại thị trấn 

Tiền Hải, huyện 

Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình 

tâm. Tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình thì nhu cầu 

về giá đất của ngƣời dân cũng đƣợc qua tâm, vì thế việc cập nhật hay 

bao quát chung về giá đất là điều vô cùng cần thiết. Đó chính là lý do 

cần thành lập nên bản đồ vùng giá trị tại Thị Trấn Tiền Hải. Bƣớc đầu 

thử nghiệm trên đất có MDSD là ODT (đất ở) phục vụ mục tiêu tạo ra 

bản đồ vùng giá trị đất đai theo giá thị trƣờng tại thị trấn Tiền Hải, 

Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình. Qua 3 nội dung nghiên cứu “Nghiên 

cứu tổng quan về giá đất và định giá đất”, “Nghiên cứu quy trình xây 

dựng bản đồ vùng giá trị đất với sự hỗ trợ của GIS”, “Thành lập bản đồ 

vùng giá trị đất qua phầm mềm ArcGIS” cùng với các phƣơng pháp 

nghiên cứu là: Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu, phƣơng pháp 

điều tra thực địa, phƣơng pháp thống kê, tính toán hệ số ảnh hƣởng, 

phƣơng pháp triết trừ trong định giá đất, ứng dụng GIS vào việc thành 

lập bản đồ vùng giá trị. Từ đó đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý về 

giá đất một cách trực quan, bao quát dễ dàng thuận tiện, giúp ngƣời dân 

dễ tiếp cận hơn về các vấn đề liên quan đến giá đất. Đồng thời kết quả 

thu đƣợc giúp hiểu biết thêm về khu vực nghiên cứu, biết thêm về các 

phƣơng pháp hỗ trợ, và đặc biệt là thành lập đƣợc bản đồ vùng giá trị 

đối với đất ở theo giá thị trƣờng tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình 

206  Đại học 

Ứng dụng GIS 

thành lập bản đồ 

vùng giá trị đất 

đai phƣờng Kim 

Tân, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Phạm Lê Tuấn, 

Nguyễn Xuân 

Linh 

Những năm gần đây, nhu cầu nhà ở tăng cao tại các thành phố lớn dẫn 

đến nhu cầu thông tin về đất đai, đặc biệt là thông tin về giá đất của 

ngƣời dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên các thông tin này hầu nhƣ 

không sẵn có và thiếu tin cậy. Bằng sử dụng công nghệ GIS để bóc tách 

các yếu tố ảnh hƣởng đến giá đất đã xác định và nội suy các yếu tố ảnh 

hƣởng chƣa xác định. Bên cạnh đó, đƣa ra phƣơng án thiết kế cơ sở dữ 

liệu khung giá Nhà nƣớc để việc cập nhật dữ liệu theo khung giá ban 

hành hàng năm đƣợc nhanh chóng. Đề tài đã thử nghiệm các phƣơng án 

trên để thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai phƣờng Kim Tân, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2018 theo khung giá Nhà nƣớc và giá 

thị trƣờng. Kết quả các bản đồ vùng giá trị thành lập đƣợc có thể đƣợc 

sử dụng để làm tài liệu cho các nhà quản lý và giúp thỏa mãn nhu cầu 
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thông tin về đất đai của ngƣời dân. Qua đó cũng cho thấy thế mạnh của 

công nghệ GIS trong phân tích không gian và thành lập bản đồ 

207  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng GIS tính 

toán tự nhiên của 

thửa đất theo bề 

mặt địa hình(thử 

nghiệm tại xã Na 

Hối, huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai) 

Lê Thị Thắm 

Phạm Lê Tuấn, 

Nguyễn Xuân 

Linh 

Độ chính xác của diện tích các thửa đất là một trong những chỉ số chất 

lƣợng quan trọng, có ảnh hƣởng đến khả năng sử dụng của bản đồ địa 

chính. Với cách thức tính toán diện tích thửa đất  nhƣ hiện nay dựa vào 

hình chiếu của nó trên bản đồ địa chính thì cho sai số khá lớn ở khu vực 

đồi núi. Đề tài đã ứng dụng thành công khả năng phân tích, nội suy của 

GIS để tính toán diện tích thực cho các thửa đất ở xã Na Hối, huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai là khu vực có địa hình khá phù hợp với mục đích 

nghiên cứu của đề tài. Tại đây địa hình có nhiều đồi núi cao và độ dốc 

khá lớn.Kết quả thử nghiệm cho thấy, khu vực trung tâm xã có độ dốc 

nhỏ thì hệ số chênh lệch diện tích thấp từ 1- 1.05. Với những khu vực 

có độ dốc  lớn trên 20° thì hệ số chênh lệch diện tích ngày càng tăng, 

cao nhất lên đến 1.7 lần. Nhƣ vậy khu vực có độ dốc nhỏ, diện tích có 

thể tính bằng phƣơng pháp truyền thống dựa trên bản đồ địa chính, 

ngƣợc lại khu vực có độ dốc lớn, ta cần tính lại diện tích thực của thửa 

đất bằng diện tích phẳng nhân với hệ số chênh lệch. 

208  Đại học 

Đánh giá kết quả 

thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất giai 

đoạn 2011 – 2016 

của thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Bùi Phƣơng 

Anh 
Trần Văn Tuấn 

Trong những năm qua việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

thành phố Nam Định đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, ƣu 

tiên bố trí đủ quỹ đất vào các mục đích phát triển công nghiệp, dịch vụ 

du lịch và các mục đích sản xuất kinh doanh khác, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn, giữ gìn và phát 

huy bản sắc tốt đẹp của địa phƣơng. Qua đó, hiệu lực và hiệu quả quản 

lý Nhà nƣớc về đất đai đƣợc tăng cƣờng và nâng cao góp phần tích cực 

vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phƣơng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải 

thiện đời sống cho nhân dân. Nhìn chung các chỉ tiêu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cơ bản đạt yêu cầu các chỉ tiêu đề ra song trong qua 

trình thực hiện vẫn còn các tồn tại: một số chỉ tiêu loại đất nông nghiệp 

đạt cao hơn 100% ( đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất 

nuôi trồng thủy sản), là do việc chuyển mục đích diện tích đất nông 

nghiệp sử dụng vào xây dựng công trình hạ tầng, quy hoạch các khu đô 
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thị, khu dân cƣ nhƣng vẫn chƣa thực hiện đƣợc hoặc một số công trình 

triển khai nhƣng diện tích thực hiện thấp hơn nhiều so với diện tích 

công trình dự báo phải chuyển mục đích; đa số chỉ tiêu loại đất phi nông 

nghiệp đạt từ 80% bên cạnh đó vẫn còn các chỉ tiêu thấp ( đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp, đất khu công nghiệp) là do việc chuyển mục đích 

sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án còn chƣa đƣợc bảo 

đảm, làm giảm tiến độ của dự án. Để nâng cao tính khả thi của phƣơng 

án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cần thực hiện đồng bộ các giải 

pháp sau: Giải pháp về chính sách; Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu 

tƣ; Giải pháp về thủ tục hành chính; Giải pháp về tổ chức 

209  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng GIS đánh 

giá mức độ thích 

nghi sinh thái các 

hệ thống sử dụng 

đất nông nghiệp 

huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà nội 

Nguyễn Thúy 

Phƣơng 
Đỗ Thị Tài Thu 

Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội là một trong những huyện có tiềm 

năng phát triển nông nghiệp. Để phát huy tiềm năng sẵn có, hƣớng tới 

sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trƣờng, đồng thời thực 

hiện đƣợc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 

nói chung và huyện Quốc Oai nói riêng, cần thiết phải có những nghiên 

cứu đánh giá mức độ thích nghi hệ thống sử dụng đất. Trong nghiên cứu 

này, với việc ứng dụng ứng dụng GIS và phƣơng pháp phân tích chỉ tiêu 

AHP, nghiên cứu đã xây dựng đƣợc bản đồ hệ thống sử dụng đất, bản 

đồ phân hạng thích nghi sinh thái các hệ thống sử dụng đất nông 

nghiệp, đánh giá đƣợc mức độ thích nghi sinh thái (hiện tại và tƣơng 

lai) các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp của huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội. Hệ thống sử dụng đất của huyện Quốc Oai rất đa dạng với 

77 hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56 đơn vị đất đai và 7 

loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính trên địa bàn, trong đó, hạng rất 

thích nghi (S1) có 23 hệ thống chiếm 50,72%, hạng thích nghi trung 

bình (S2) có 39 hệ thống chiếm 39,11%, hạng kém thích nghi (S3) có 

15 hệ thống chiếm 10,17% và hạng không thích nghi (N) không có hệ 

thống nào. Kết quả thu đƣợc từ nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học và 

thực tiễn để đƣa ra phƣơng án định hƣớng sử dụng đất đai bền vững, 

đồng thời giải quyết đƣợc các mâu thuẫn về quan hệ đất đai, làm cơ sở 

tiến hành giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trƣờng 
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210  Đại học 

Thực trạng hoạt 

động chuyển 

nhƣơng, thế chấp 

quyền sử dụng đất 

ở của hộ gia đình, 

cá nhân tại 

phƣờng Nhân 

Chính, Quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội và đề xuất 

giải pháp góp 

phần hoàn thiện 

pháp luật về 

chuyển nhƣợng, 

thế chấp quyền sử 

dụng đất 

Lê Vĩnh Hƣng Vũ Ngọc Kích 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia có vai trò 

cực kỳ quan trọng đối với đời sống kinh tế -  xã hội. Do yếu tố quan 

trọng của đất đai mà Nhà nƣớc cần phải đặc biệt quan tâm đến việc thiết 

lập những hình thức sở hữu nhất định đối với đất đai và những điều kiện 

nhất định cho việc thực hiện các hình thức sở hữu đó. Phƣờng Nhân 

Chính là một phƣờng thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. TP. Hà Nội đƣợc 

biết đến với một tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm trở lại 

đây. Do vậy hoạt động chuyển nhƣợng, thế chấp trên địa bàn phƣờng 

diễn ra cùng với những diễn biến phức tạp. Khóa luận nêu ra những cơ 

sở pháp lý về chuyển nhƣợng, thế chấp quyền sử dụng đất chủ yếu từ 

Luật Đất đai 2003 và 2013, ngoài ra còn dựa trên Luật Dân sự 2015 và 

một sộ Nghị định, Thông tƣ liên quan đến công tác chuyển nhƣợng, thế 

chấp quyền sử dụng đất. Dựa theo số liệu thu thập đƣợc từ Văn phòng 

Đăng ký đất đai quận Thanh Xuân và phòng Địa chính phƣờng Nhân 

Chính, khóa luận nêu và phân tích rõ các hoạt động chuyển nhƣợng, thế 

chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn phƣơng giai đoạn 2004 – 2017. Sau 

cùng kết hợp cơ sở pháp lý và số liệu thực tế, đề tài đƣa ra một số ý 

kiến, giải pháp nhằm góp phần cải thiện, khắc phục các điểm yếu còn 

tồn tại trong hệ thống quản lý Nhà nƣớc về đất đai nói chung cũng nhƣ 

công tác quản lý đất đai tại phƣờng Nhân Chính nói riêng 

211  Đại học 

Đánh giá thực 

trạng giá đất ở và 

so sánh với giá 

đất bồi thƣờng 

khi nhà nƣớc thu 

hồi đất tại một số 

khu vực trên địa 

bàn phƣờng Ô 

Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, thành 

phố Hà Nội giai 

đoạn 2014-2017 

Nguyễn Thị 

Tuyết Chinh 
Trần Văn Tuấn 

Đất đai là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là nguốn vốn, nguồn 

nội lực của đất nƣớc và là tài sản giá trị của ngƣời dân. Hiện nay quá 

trình công nghiệp hóa, phát triển đô thị diễn ra mạnh mẽ, dự án quy 

hoạch chung thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 đã, đang và sẽ 

đƣợc Nhà nƣớc thực hiện để tạo nên một diện mạo mới cho Hà Nội. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng phát triển, việc lấy đất của ngƣời 

dân để có thể thực hiện các dự án là điều không thể tránh khỏi, nên vấn 

đề giá đất bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng đƣợc bà con đặc biệt quan 

tâm. Phƣờng Ô Chợ Dừa đƣợc biết đến là phƣờng thuộc trung tâm 

thành phố Hà Nội, có diện tích lớn nhất các phƣờng nội thành. Giai 

đoạn 2014 đến nay, Nhà nƣớc đã thực hiện một số dự án trọng điểm 

thuộc khu vực phƣờng, giúp phát triền kinh tế, xã hội và nâng cao đời 
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sống của ngƣời dân. Khóa luận thực hiện nghiên cứu đánh giá làm rõ 

thực trạng giá đất ở và so sánh giá đất bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi 

đất tại một số khu vực trên địa bàn phƣờng Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 – 2017. Từ đó đề xuất một số giải 

pháp góp phần nâng cao hiệu quả định giá và quản lý giá đất trên địa 

bàn nghiên cứu 

212  Đại học 

Thực trạng đăng 

ký đất đai lần đầu 

và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất ở, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền 

với đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

tại huyện Quảng 

Xƣơng tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Linh 
Vũ Ngọc Kích 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tƣ liệu sản 

xuất đặc biệt, nó là nguồn gốc của mọi quá trình sống và cũng là nguồn 

gốc của mọi sản phẩm hàng hóa xã hội. Tình hình sử dụng đất đai ngày 

càng tăng, đất đai trở nên khan hiếm và có giá trị hơn, bên cạnh đó hàng 

loạt vụ tranh chấp về đất đai diễn ra, ảnh hƣởng đến sự phát triển kinh 

tế, xã hội của địa phƣơng. Do đó, việc tăng cƣờng công tác quản lý đất 

đai là hết sức cần thiết, đặc biệt là công tác đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Chính những điều này đã làm cho việc phân bổ 

đất đai vào các mục đích khác nhau ngày càng trở lên khó khăn, các 

quan hệ đất đai càng thay đổi với tốc độ chóng mặt và ngày càng phức 

tạp. Yêu cầu đặt ra cho nhà nƣớc là phải có những chính sách pháp luật 

về quản lý đất đai một cách hiệu quả thông qua các chính sách pháp luật 

và các văn bản hƣớng dẫn thi hành luật. Khóa luận nghiên cứu tổng 

quan về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân dựa 

trên các căn cứ pháp lý là những văn bản pháp luật do Chính phủ và Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành. Trên cơ sở nghiên cứu về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa, 

khóa luận tiến hành phân tích đánh giá về tình hình sử dụng đất, thực 

trạng cấp Giấy chứng nhận đối với đất ở của hộ gia đình cá nhân tại 

Huyện. Từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp góp phần vào việc 

đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở 

hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh 

Hóa 

213  Đại học 
Nghiên cứu ứng 

dụng GIS và 

Nguyễn Thị 

Linh 
Trần Quốc Bình 

Đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trƣớc mắt mà cả lâu dài, tạo cơ sở 



81 

 

phƣơng pháp 

phân tích đa chỉ 

tiêu đánh giá tính 

hợp lý của 

phƣơng án điều 

chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất thành 

phố Hƣng Yên, 

tỉnh Hƣng Yên 

đến năm 2020 

(Nghiên cứu tại 

xã Quảng Châu) 

pháp lý để bố trí sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, 

môi trƣờng, đồng thời đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý Nhà nƣớc về đất 

đai. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, có nhiều phƣơng án quy 

hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đƣợc xây dựng với tính hợp lý chƣa cao, 

dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện và gây bức xúc cho xã hội. 

Khóa luận này đã nghiên cứu quy trình ứng dụng GIS và phƣơng pháp 

phân tích đa chỉ tiêu để đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đối 

tƣợng trong phƣơng án QHSDĐ. Quy trình này đƣợc ứng dụng để thử 

nghiệm đánh giá tính hợp lý của 3 loại đất (đất ở nông thôn, đất cơ sở 

giáo dục và đất xây dựng chợ) trong phƣơng án điều chỉnh QHSDĐ đến 

năm 2020 trên địa bàn xã Quảng Châu, thành phố Hƣng Yên, tỉnh Hƣng 

Yên. Kết quả đánh giá của đề tài cho thấy những vị trí quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 ở xã Quảng Châu là tƣơng đối hợp lý, tuy nhiên 

vẫn còn một số vị trí quy hoạch cần phải xem xét lại, đặc biệt là các vị 

trí quy hoạch đất ở nông thôn tại khu vực Thôn 6 

214  Đại học 

Thực trạng công 

tác định giá bất 

động sản thế chấp 

tại ngân hàng 

TMCP Kỹ 

Thƣơng Việt Nam 

Techcombank 

Giai đoạn 2012-

2017 

Phạm Bá 

Khánh 
Phạm Minh Đề 

Với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, hoạt 

động định giá bất động sản thế chấp đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc hỗ trợ các nguồn vốn vay đối với ngƣời dân, mặc dù còn gặp rất 

nhiều khó khăn. Đề tài đã hệ thống hóa các cơ sở khoa học và cơ sở 

pháp lý về đất đai và các hoạt động định giá bất động sản thế chấp có 

liên quan để đi vào tìm hiểu thực trạng về công tác định giá bất động 

sản thế chấp tại ngân hàng Techcombank. Bằng việc sử dụng các 

phƣơng pháp điều tra, thu thập, khảo sát, xác minh thông tin đề tài đã 

trình bày đƣợc các quy trình, quy định của ngân hàng Techcombank đối 

với bất động sản thế chấp và đã đƣa ra một số vấn đề còn gặp phải với 

tài sản là bất động sản hình thành trong tƣơng lai và đất nông nghiệp, tài 

sản nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó, rút ra đƣợc các nhận xét về ƣu 

điểm cũng nhƣ những mặt còn tồn tại của công tác định giá bất động 

sản thế chấp đồng thời nêu đề xuất và đƣa ra một số giải pháp nhằm 

mục đích hoàn thiện hơn các hoạt động định giá bất động sản thế chấp 

tại ngân hàng Techcombank nói riêng và hệ thống các ngân hàng tại 

Việt Nam nói chung 
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215  Đại học 

Ứng dụng GIS 

xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai 

phƣờng Đại Mỗ, 

quận Nam Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Trần Thị Ánh 
Phạm Lê Tuấn, 

Bùi Ngọc Tú 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một vấn đề nóng đối với ngành quản 

lý đất đai hiện nay. Đây đƣợc coi là một nhiệm vụ trọng tâm trong tiến 

tình hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có tính phức tạp cao do khối lƣợng lớn 

dữ liệu không gian và thuộc tính về đất đai đƣợc thành lập, thu thập 

trong các thời kỳ khác nhau, hoặc tuân thủ theo tiêu chuẩn khác nhau. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai là một vấn đề có tính cấp thiết hiện nay. Với các phƣơng 

pháp nghiên cứu nhƣ: tổng hợp, phân tích tài liệu, quản lý dữ liệu bằng 

GIS đề tài đã đƣa ra quy trình ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai và áp dụng tại địa bàn phƣờng Đại Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. Đề tài đã sử dụng phần mềm Microstation và 

công nghệ GIS chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng đƣợc các lớp dữ liệu 

không gian đất đai bao gồm: lớp dữ liệu không gian địa chính, lớp dữ 

liệu không gian tài sản gắn liền trên đất, lớp dữ liệu không gian quy 

hoạch sử dụng đất và các nhóm dữ liệu thuộc tính đất đai bao gồm: 

nhóm dữ liệu về thửa đất, nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền trên đất, 

nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất. Tiến hành chồng xếp dữ liệu để 

xác định diện tích trong quy hoạch của khu vực nghiên cứu. Kết quả 

của đề tài là ứng dụng thành công công nghệ GIS trong việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn phƣờng Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

216  Đại học 

Thực trạng đấu 

giá quyền sử dụng 

đất quận Hồng 

Bàng thành phố 

Hải Phòng 

Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
Phạm Minh Đề 

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, có vai trò quan trọng đối với sự 

phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của mọi quốc gia. Bên 

cạnh việc quản lí đất đai bằng các biện pháp hành chính, pháp luật đất 

đai ngày càng chú trọng đến việc quản lí đất đai bằng các biện pháp 

kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của đất đai . Trong đó, 

việc áp dụng rộng rãi các cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất đã góp phần 

khắc phục đƣợc tình trạng xin-cho; giảm thiểu thiều sự tham nhũng, tiêu 

cực trong việc phân phối đất đai nhằm đảm bảo công bằng, bình đẳng 

trong sử dụng đất, góp phần tăng nguồn thu từ đất đai cho ngân sách 

Nhà nƣớc. Những năm gần đây, công tác đấu giá đất tại thành phố Hải 
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Phòng là một trong số những nhiệm vụ quan trọng mà thành phố đề ra 

cho các quận huyện tích cực tập trung thực hiện chủ yếu để tăng cƣờng 

nguồn thu ngân sách thành phố. Kết quả công tác đấu giá cho thấy, 

quận Hồng Bàng đã luôn thực hiện vƣợt chỉ tiêu và dẫn đầu các quận 

nội thành về nguồn thu từ đấu giá đất. Tuy nhiên, thành công đó có 

nguyên nhân phần nhiều từ việc có nhiều thuận lợi sẵn có về vị trí và 

tiềm năng đất đai. Trên thực tế, quận còn có nhiều dự án đấu giá đất 

chƣa đƣợc đi vào triển khai đã nhiều năm và các dự án đấu giá đất đã 

hoàn thành nhƣng trong quá trình thực hiện trƣớc đó còn gặp nhiều khó 

khăn vƣớng mắc. Từ những thực trạng và vấn đề đó khóa luận tìm hiểu 

đƣợc nguyên nhân của việc tại sao lại tồn tại những vấn đề đó và đƣa ra 

một số giải pháp mang tính thực tiễn để giải quyết vấn đề tồn tại hiện 

nay của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tiếp theo 

217  Đại học 

Đánh giá thực 

trạng và đề xuất 

giải pháp nâng 

cao hiệu quả sử 

dụng đất của 

phƣờng Đằng 

Lâm, quận Hải 

An, thành phố 

Hải Phòng 

Mai Thị Thanh 

Tâm 
Mẫn Quang Huy 

Phƣờng Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng là một trong 

những phƣờng có sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế từ nông nghiệp chuyển 

sang đô thị hóa – công nghiệp hóa mạnh mẽ trong giai đoạn 2010- 

2015. Với hiện trạng sử dụng đất năm 2015 thì nhóm đất phi nông 

nghiệp chiếm 93.14% trong tổng diện tích đất tự nhiên còn nhóm đất 

nông nghiệp chỉ chiếm 5.92%, phƣờng hầu nhƣ không còn đất chƣa sử 

dụng ( chiếm 0.94%). Đối với công tác thống kê, kiểm kê đất đai gia 

đoạn 2010-2015 thì tổng diện tích đất tự nhiên tại phƣờng giảm 26,26ha 

so với năm 2010 do nhầm lẫn trong kì kiểm kê năm 2010 và thay đổi 

chỉ tiêu thống kê giữa 2 kì kiểm kê năm 2010. Ngoài ra, trong công tác 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phƣờng đã hoàn thành sơ bộ 

các công tác cấp QCN, còn 1 số trƣờng hợp chủ yếu do vƣớng mắc các 

thủ tục liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế và chƣa hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính đối với đất đai. Để khắc phục những mặt còn tồn tại 

trong việc sử dụng đất, cần đánh giá tính hiệu quả, hợp lý trong việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng đất- sự sai lệch diện tích trong công 

tác thống kê kiểm kê đất đai qua từng kì; cần nâng cao trình độ chuyên 

môn của cán bộ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cần đƣợc cập 
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nhật qua từng năm. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần hợp lý 

phù hợp với quy hoạch theo xu hƣớng đô thị hóa- công nghiệp hóa 

nhƣng vẫn gắn liền bảo vệ môi trƣờng 

218  Đại học 

Nghiên cứu thực 

trạng đăng ký đất 

đai, cấp giấy 

chứng nhận và 

hoàn thiện hệ 

thống hồ sơ địa 

chính tại quận Hà 

Đông, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Mai Anh 

Phạm Thị Phin, 

Đoàn Quang 

Cƣơng 

Trong giai đoạn hiện nay, việc khai thác và sử dụng đất ngày càng gia 

tăng. Vì thế việc quản lý nhà nƣớc về đất đai đóng vai trò vô cùng quan 

trọng. Một trong những công cụ để nhà nƣớc thực hiện việc quản lý đất 

đai, nắm vững các thông tin về sử dụng đất đó là công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hệ thống hồ 

sơ địa chính. Khóa luận đã nghiên cứu thực trạng đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận và hệ thống hồ sơ địa chính tại quận Hà Đông. Từ đó 

đã đề xuất các giải pháp về chính sách pháp luật, thủ tục hành chính, tổ 

chức và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và giải pháp về công 

nghệ để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tại quận Hà Đông. Bên 

cạnh đó khóa luận đã ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 trong công tác đăng 

ký đất đai, cấp giấy chứng nhận thí điểm tại phƣờng Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông và đạt đƣợc kết quả đó là đã thực hiện đƣợc các công tác đăng 

ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đất đai, in giấy chứng nhận điện 

tử, sổ mục kê điện tử từ phần mềm Vilis 2.0 

219  Đại học 

Xác định các yếu 

tố ảnh hƣởng đến 

giá đất ở và đất 

nông nghiệp trên 

địa bàn huyện Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

Hoàng Thị 

Trang 
Phạm Sỹ Liêm 

Những năm gần đây, trên đà phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, đất đai tài sản quốc gia vô cùng quý giá, tƣ liệu sản xuất đặc biệt, 

thành phần quan trọng của môi trƣờng sống. Giá đất là thƣớc đo kinh tế 

phản ánh khả năng và phƣơng thức sinh lời từ sử dụng đất. Phục vụ đề 

án nâng cao năng lực quản lý Nhà nƣớc về đât đai đến năm 2020 phải 

hoàn thành các nguyên tắc định giá đất theo vùng và xây dựng bản đồ 

giá đất theo vùng giá trị. Vậy nên cần xác định đƣợc các yếu tố ảnh 

hƣởng đến giá đất và từ đó sẽ xây dựng bản đồ giá đất. Đề tài nghiên 

cứu trên hai loại đất là đất ở và đất nông nghiệp của huyện Gia Lâm. 

Khóa luận sử dụng phƣơng pháp: điều tra thực tế, tổng hợp thống kê từ 

các tài liệu liên quan, phƣơng pháp chuyên gia đánh giá từ các nhà khoa 

học, nhà quản lý và là ngƣời sử dụng đất để đánh giá mức độ quan trọng 

của từng yếu tố dựa trên cơ sở tài liêu của phòng tài nguyên môi trƣờng, 
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kế thừa các nghiên cứu trƣớc và tự điều tra. Với các kết quả đã đạt đƣợc 

nhƣ: tìm hểu đƣợc thực trạng bảng giá đất Nhà nƣớc, giá đất thị trƣờng 

từ đó lập bảng so sánh mực độ chênh lệch; xác định đƣợc các yếu tố ảnh 

hƣởng đến giá đất ở và đất nông nghiệp. Từ đó xây dựng đƣợc hàm giá 

đất đốivới đất ở và chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng đến giá đất nông nghiệp 

220  Đại học 

Nghiên cứu tình 

hình đăng kí cấp 

giấy chứng nhận 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với 

đất trên địa bàn 

phƣờng Hạ Đình, 

quận Thanh 

Xuân, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thu 

Hà 
Mẫn Quang Huy 

Phƣờng Hạ Đình nằm trong nội thành Hà Nội – khu vực phát triển 

mạnh mẽ về các mặt kinh tế, xã hội, tốc độ đô thị hóa ngày càng gia 

tăng kéo theo những vấn đề quản lý và sử dụng đất. Do đó, để quản lý 

và sử dụng đất đai hiệu quả thì phƣờng phải thực hiện tốt công tác cấp 

GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Phƣờng Hạ Đình đƣợc thành lập năm 1997, tính đến năm 2016, tổng 

diện tích đất tự nhiên của phƣờng là 69,48 ha. Trong đó tổng diện tích 

đất đƣợc đƣa vào sử dụng là 68,66 ha, chiếm 98,81%. Theo “Báo cáo 

kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, giải quyết đề nghị cấp 

GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 

UBND phƣờng Hạ Đình tính đến năm 2017”, tổng số trƣờng hợp cần 

cấp giấy chứng nhận là 3158 trƣờng hợp, tổng số trƣờng hợp đã cấp là 

2504 trƣờng hợp, chiếm 79,3%, tổng số trƣờng hợp chƣa cấp là 654 

trƣờng hợp, chiếm 20,7%. Trong đó có 620 trƣờng hợp không đủ điều 

kiện cấp giấy chứng nhận. Các trƣờng hợp này đều là những thửa đất có 

nguồn gốc nông nghiệp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang làm 

nhà ở và mua bán chuyển nhƣợng, không phù hợp với quy hoạch là đất 

ở, nằm trong các dự án đang triển khai thực hiện. Hiện nay, dù còn gặp 

phải nhiều khó khăn nhƣng công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn 

phƣờng Hạ Đình vẫn đang đƣợc triển khai hết sức khẩn trƣơng theo 

đúng quy trình Nhà nƣớc quy định 

221  Đại học 

Nghiên cứu phân 

vùng giá trị đất ở 

đô thị theo một số 

thuộc tính vị trí 

tại phƣờng Bồ 

Đề, quận Long 

Võ Duy Linh Phạm Sỹ Liêm 

Trong quá trình phát triển kinh tế, việc phân vùng giá trị đất đai là cần 

thiết. Những nghiên cứu về phân vùng giá trị trên thế giới cũng đã đƣa 

ra những luồng quan điểm nhất định. Khóa luận dựa trên những quan 

điểm đó để phân tích nghiên cứu phân vùng giá trị đất ở đô thị dựa trên 

một số thuộc tính vị trí, khu vực nghiên cứu cụ thể là phƣờng Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dựa trên các phƣơng pháp nghiên 
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Biên, thành phố 

Hà Nội. 

cứu thu thập số liệu thứ cấp, cơ cấp, phân tích hồi quy và phân tích 

không gian, khóa luận đã chỉ ra thực trạng giá đất ở đô thị tại khu vực 

nghiên cứu, mức độ chênh lệch giữa giá nhà nƣớc và giá thị trƣờng. Bên 

cạnh đó, khóa luận đã dựa vào kết quả khảo sát và phân tích hồi quy để 

đƣa ra đƣợc một công thức giá đất theo một số thuộc tính vị trí, hệ số R 

= 0.711 và R
2
 = 0.506 chứng tỏ mô hình giải thích trên 50% sự phụ 

thuộc của giá đất đối với yếu tố ảnh hƣởng của mô hình, hệ số Sig. < 

0.01 chứng tỏ mô hình có nghĩa. Cuối cùng, dựa theo công thức giá đất 

đã tính toán đƣợc và kết quả phân tích không gian theo GIS, khóa luận 

đã cho ra kết quả bản đồ phân vùng giá trị đất ở đô thị phƣờng Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội, phân thành 4 tiểu vùng giá trị từ 

thấp đến rất cao 

222  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu giá đất tại 

phƣờng Nguyễn 

Trãi, quận Hà 

Đông, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Phƣơng Dung 
Đỗ Thị Tài Thu 

Thị trƣờng bất động sản (BĐS) là một thị trƣờng quan trọng, nó có liên 

quan mật thiết với thị trƣờng lao động, ảnh hƣởng lan tỏa vào thị trƣờng 

tài chính,... Giải quyết tốt vấn đề BĐS và định hƣớng phát triển thị 

trƣờng BĐS đúng hƣớng không những giải quyết đƣợc những vấn đề 

nhà ở và đất đai mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định 

xã hội. Đất đai là nguồn tài nguyên không thể thiếu để phát triển thị 

trƣờng này. Các thông tin về đất nhất là giá đất có vai trò quan trọng để 

phát triển thị trƣờng BĐS. Câu hỏi đặt ra là khi các nhà quản lý và 

ngƣời dân muốn biết các thông tin về giá đất thì sẽ lấy thông tin ở đâu 

và nhƣ thế nào? Bản đồ vùng giá đất sẽ là một cách tiếp cận thông tin 

dễ dàng hơn cho mọi ngƣời. Việc ứng dụng GIS vào việc xây dựng bản 

đồ vùng giá đất sẽ có tính trực quan cao, giúp ngƣời xem dễ dàng nắm 

bắt thông tin về quy định trong định giá đất, tra cứu giá BĐS của các 

thửa đất theo thông tin giới hạn cho trƣớc. Khóa luận tiến hành nghiên 

cứu bản chất các nhân tố ảnh hƣởng đến giá đất, cơ sở lý luận về định 

giá đất, phƣơng pháp định giá đất và xây dựng bản đồ vùng giá đất. 

Nghiên cứu tổng quan về hệ thông tin địa lý (GIS), tình hình ứng dụng 

GIS trong xây dựng bản đồ vùng giá đất trên thế giới và ở Việt Nam. 

Nghiên cứu quy trình ứng dụng GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất cho 

đơn vị hành chính cấp cơ sở. Từ đó thử nghiệm xây dựng bản đồ vùng 
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giá đất tại phƣờng Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Kết quả đề 

tài đã xây dựng đƣợc bản đồ vùng giá đất (gồm giá Nhà nƣớc và giá thị 

trƣờng), bản đồ hệ số chênh lệch giữa giá thị trƣờng và giá Nhà nƣớc tại 

phƣờng Nguyễn Trãi góp phần cho việc ta cứu dễ dàng hơn, thị trƣờng 

bất động sản ở đây trở nên công khai và minh bạch hơn 

223  Đại học 

Thực trạng công 

tác cấp GCN, lập 

và quản lý Hồ sơ 

địa chính tại 

huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình 

giai đoạn 2004 - 

2017 

Đặng Thị 

Hồng Nhung 
Vũ Ngọc Kích 

Đất đai là nguồn tài nguyên là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của 

mỗi quốc gia, là tƣ liệu sản xuất đặt biệt cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh, đóng vai trò quan trọng với sự sinh tồn và 

phát triển của con ngƣời. Nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng do dân số 

tăng, kinh tế phát triển đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa hiện đại 

hóa đất nƣớc đang diễn ra mạnh mẽ mà đất đai thì có hạn về diện tích. 

Chính những điều này đã làm cho việc phân bổ đất đai vào các mục 

đích khác nhau ngày càng trở lên khó khăn, các quan hệ đất đai càng 

thay đổi với tốc độ chóng mặt và ngày càng phức tạp. Yêu cầu đặt ra 

cho nhà nƣớc là phải có những chính sách pháp luật về quản lý đất đai 

một cách hiệu quả thông qua các chính sách pháp luật và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành luật. Khóa luận nghiên cứu tổng quan về công tác 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý Hồ sơ địa chính 

dựa trên các căn cứ pháp lý là những văn bản pháp luật do Chính phủ và 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành. Trên cơ sở nghiên cứu về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, 

khóa luận tiến hành phân tích đánh giá về tình hình sử dụng đất, thực 

trạng cấp Giấy chứng nhận, lập và quản lý Hồ sơ địa chính đối với đất ở 

của hộ gia đình cá nhân tại Huyện. Từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải 

pháp góp phần vào việc đẩy nhanh tiến độ bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ 

địa chính tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

224  Đại học 

Nghiên cứu, đánh 

giá hiện trạng 

công tác đăng ký, 

cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

Lại Thị Lệ 

Giang 
Mẫn Quang Huy 

Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là công tác quan trọng hàng 

đầu trong số 15 nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai. Quận Thanh 

Xuân là một quận phát triển về kinh tế - xã hội nhƣng do nhiều nguyên 

nhân chủ quan và khách quan nên công tác này còn gặp nhiều khó khăn, 

quận Thanh Xuân vẫn còn 8351 thửa đất còn khó khăn, vƣớng mắc, 
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sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất trên 

địa bàn quận 

Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận. Chất lƣợng hồ sơ địa chính, cơ sở vật 

chất, nguồn nhân lực còn chƣa đạt yêu cầu, việc ứng dụng công nghệ hỗ 

trợ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận còn kém, ngƣời dân vẫn còn thiếu 

hiểu biết về pháp luật, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai còn diễn ra ở 

nhiều địa bàn, tình trạng đơn thƣ kiến nghị, khiếu kiện, tranh chấp đất 

đai vẫn còn xảy ra thƣờng xuyên, nhiều ngƣời dân còn chƣa hiểu rõ về 

quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận. Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn quận 

Thanh Xuân còn nhiều khó khăn, do đó cần có những biện pháp khắc 

phục và nâng cao hiệu quả của công tác, đề tài đề xuất một số giải pháp 

sau: giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành 

chính về đất đai và ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận; giải pháp về tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc; 

giải pháp về tài chính; giải pháp về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; 

giải pháp tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai. 

Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cũng cần quan tâm 

hơn nữa để công tác này đạt đƣợc hiệu quả cao hơn 

225  Đại học 

Thực trạng công 

tác định giá bất 

động sản phân 

khúc nhà chung 

cƣ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Đào Anh Tú 
Nguyễn Đức 

Khả 

Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của mỗi quốc gia là loại tƣ liệu sản 

xuất đặc biệt không có gì thay thế đƣợc.  Hiện nay các quyền sử dụng 

đất đƣợc mở rộng nhƣ quyền chuyển đổi, chuyển nhƣợng, cho thuê, 

thừa kế, thế chấp,… Trong đó quyền thế chấp ngày các đƣợc phổ biến 

và sử dụng rộng rãi. Đặc biệt trong lĩnh định giá đất và bất động sản 

đang ngày càng đƣợc quan tâm. Những hoạt động về định giá đất và bất 

động sản nói chung đang đạt đƣợc những thành tựu nhất định. Tuy 

nhiên công tác định giá bất động sản vẫn còn nhiều tồn tại cần đƣợc giải 

quyết. Khóa luận: "Thực trạng công tác định giá bất động sản phân 

khúc nhà chung cƣ trên địa bàn thành phố Hà Nội" đặc biệt tập trung 

nghiên cứu và phân tích câu hỏi trong lĩnh vực định giá bất động sản 

theo phân khúc nhà chung cƣ trên cơ sở nghiên cứu với đối tƣợng là nhà 

chung cƣ trên địa bàn thành phố, đề tài góp phần giải quyết 1 số tồn tại 

trong lĩnh vực định giá đất hiện nay 

226  Đại học Nghiên cứu đặc Đỗ Ngọc Hà TS. Nguyễn Hiện nay, sự gia tăng nhiễm mặn và mở rộng vùng xâm nhập mặn liên 
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điểm mao dẫn và 

lan truyền muối 

trong một số vật 

liệu xây dựng 

làm cơ sở thiết kế 

móng công trình 

chống nhiễm 

mặn 

Ngọc Trực quan đến biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa lớn đối với các công 

trình xây dựng nói chung và các công trình dân dụng nói riêng. Nhiễm 

mặn không chỉ phá hoại kết cấu công trình, gây biến dạng, lún, nứt, mà 

còn giảm tuổi thọ của công trình. Thực tế trên đặt ra bài toán làm thế 

nào để bảo vệ công trình trƣớc nguy cơ nhiễm mặn gây phá hoại kết 

cấu và giảm tuổi thọ công trình. Ở khía cạnh địa kỹ thuật – địa công 

trình, khóa luận tập trung nghiên cứu hiện tƣợng mao dẫn muối của vật 

liệu rời, làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng móng công trình chống 

nhiễm mặn. Việc nghiên cứu dựa trên phân tích cơ sở lý thuyết kết hợp 

với tiến hành thí nghiệm trên 84 mẫu. Thí nghiệm đƣợc tiến hành với 3 

loại vật liệu rời cát tự nhiên, xỉ hạt lò cao và tro xỉ đáy lò nhiệt điện 

than ở các cấp hạt khác nhau: từ cấp hạt mịn (0.1 – 0.5mm), cấp hạt 

vừa (0.5 – 1mm), cấp hạt thô (1 – 2mm) đến sạn sỏi (2 – 5mm) với lần 

lƣợt các dung dịch có nồng độ muối 0g/l; 4.95g/l; 9,9g/l; 14.85g/l; 

19,8g/l; 24.75g/l và 33g/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thƣớc vật 

liệu càng nhỏ thì khả năng mao dẫn càng lớn và ngƣợc lại. Hiện tƣợng 

mao dẫn dung dịch muối hầu nhƣ không xảy ra khi đƣờng kính lỗ hổng 

giữa các hạt ≥ 2,0mm. Kết quả này là cơ sở để nghiên cứu đƣa ra giải 

pháp ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của xâm nhập mặn đến các công 

trình xây dựng trên cơ sở giải pháp thiết kế móng công trình phù hợp. 

227  Đại học 

Nghiên cứu một 

số tính chất của 

xỉ hạt lò cao 

(GBFS) và khả 

năng sử dụng 

thay thế cát tự 

nhiên cho mục 

đích xây dựng 

Phạm Thị 

Hằng 

TS. Nguyễn 

Ngọc Trực 

Tài nguyên cát tự nhiên ở Việt Nam đã gần cạn kiệt và giá của nó ngày 

càng leo thang. Theo ƣớc tính, đến năm 2020 Việt Nam sẽ không thể 

cung cấp đủ cát cho ngành xây dựng, việc tìm kiếm các vật liệu thay 

thế cho cát tự nhiên hiện nay đang đƣợc chính quyền khuyến khích. Vì 

vậy, khóa luận này tập trung vào nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ hạt lò 

cao (GBFS) nhƣ một vật liệu thay thế cho cát tự nhiên trong sản xuất 

tổng hợp bê tông phục vụ cho mục đích xây dựng. Dựa trên các nghiên 

cứu trƣớc đây và các đề xuất đƣợc đƣa ra bởi các đề tài nghiên cứu 

trong nƣớc và quốc tế, quá trình thực nghiệm tiến hành thay thế 40-

60% cát tự nhiên bằng GBFS trong cốt liệu mịn của bê tông. Hiệu quả 

của cốt liệu mới đƣợc đánh giá trên cơ sở không chỉ các đặc tính vật lý 

của nó mà còn là cƣờng độ nén và uốn của bê tông khi sử dụng trong 
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trƣờng hợp thay thế phần trăm khối lƣợng. Các kết quả thu đƣợc chỉ ra 

rằng tỷ lệ nƣớc / xi măng ảnh hƣởng đến độ sụt và độ bền của bê tông. 

Trong trƣờng hợp tỷ lệ nƣớc / xi măng không đổi, độ sụt giảm đáng kể, 

cƣờng độ nén của các mẫu GBFS đạt gần bằng với giá trị mẫu đối 

sánh. Khi tỷ lệ nƣớc / xi măng thay đổi, giá trị độ sụt nằm trong khoảng 

8 – 10 cm để đảm bảo tính linh động của vữa bê tông, giá trị độ bền 

giảm khi tăng phần trăm thay thế khối lƣợng GBFS. Hiện nay ứng 

dụng của xỉ hạt lò cao làm vật liệu thay thế cát tự nhiên trong mục đích 

xây dựng ở Việt Nam đang bị bỏ quên, khóa luận là kết quả của một 

nghiên cứu ban đầu về ứng dụng có thể có của việc sử dụng xỉ hạt lò 

cao nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt vật liệu cho ngành xây dựng để 

phát triển bền vững nền kinh tế, đảm bảo chất lƣợng mà không gây ảnh 

hƣởng, thiệt hại đến môi trƣờng. 

228  Đại học 

Đánh giá điều 

kiện địa kỹ thuật 

– môi trƣờng 

phục vụ xây 

dựng tuyến 

đƣờng sắt – tàu 

điện ngầm số 02: 

“Nam Thăng 

Long – Thƣợng 

Đình” 

Phan Huy 

Khôi 

PGS.TSKH. 

Trần Mạnh 

Liểu 

 

229  Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm địa hóa môi 

trƣờng biển khu 

vực cửa sông 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nguyễn Danh 

Khoa 

TS. Nguyễn Tài 

Tuệ 

Vùng biển ven bờ Việt Nam hiện nay đang phải chịu tác động mạnh và 

có nguy cơ ô nhiễm cao từ các hoạt động nhân sinh. Vì vậy, đề tài khóa 

luận đƣợc thực hiện nhằm làm sáng tỏ đặc điểm địa hóa môi trƣờng, 

đặc điểm phân bố hàm lƣợng kim loại nặng (KLN) và đánh giá đƣợc 

chất lƣợng môi trƣờng biển khu vực cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh. 

Tổng số 15 mẫu nƣớc và 15 mẫu trầm tích biển đã đƣợc thu thập tại 

khu vực cửa sông Tiên Yên để phân tích các chỉ tiêu địa hóa môi 

trƣờng, tỷ trọng trầm tích và hàm lƣợng KLN.  

Các kết quả phân tích mẫu nƣớc biển trong khu vực, 100% các mẫu 
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phân tích có hàm lƣợng DO nhỏ trong đó 50% số mẫu có độ pH thấp 

hơn khi so sánh với quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Điểm ô 

nhiễm tập chung chủ yếu ở khu vực trƣớc cửa sông Tiên Yên, phía Tây 

Nam đảo Cuống. Hàm lƣợng của các nguyên tố KLN (µg/l) trong nƣớc 

biển dao động trong các khoảng nhƣ sau: Cd: 0,005 – 5,21; Cu: 12,03 – 

40,8; Pb: 0,42 – 18,56; As: 0,14 - 11,33; Zn: 9,68 – 30,41; Fe: 68,05 – 

236,95; Mn: 10,86 – 232,42 và hàm lƣợng Hg chỉ phát hiện đƣợc tại 1 

điểm khảo sát với giá trị là 0,31. Trong vùng nghiên cứu có nguy cơ bị 

ô nhiễm Pb, Mn, Cd. Hàm lƣợng KLN trong nƣớc cao gấp nhiều lần so 

với trung bình thế giới, tuy nhiên khi so sánh với quy chuẩn QCVN 10-

MT:2015/BTNMT thì nƣớc biển vùng cửa sông Tiên Yên chƣa có biểu 

hiện ô nhiễm KLN. 

 Hầu hết hàm lƣợng các KLN trong trầm tích biển có xu hƣớng tập 

trung cao ở khu vực biển phía Bắc, khu vực gần cửa sông và ở trung 

tâm vùng nghiên cứu. Hàm lƣợng của các nguyên tố KLN (mg/kg) 

trong trầm tích biển dao động trong các khoảng nhƣ sau: Cd: 0,57 – 

3,59; Cu: 8,2 – 51,7; Mn: 25,7 – 130,9; Pb: 7,16 – 12,62; Zn: 13,63 – 

55; As: 3,29 – 13,84; Hg: 0,02 – 0,09. Các nguyên tố Cu, Mn, Pb, Zn, 

As, Hg có hệ số Igeo dao động từ -5,96 đến -0,12, nên đƣợc xếp vào 

nhóm không gây ô nhiễm. Nguyên tố Cd có hệ số Igeo dao động trong 

khoảng giữa -0,7 – 2,58, đƣợc xếp vào từ không ô nhiễm đến ô nhiễm 

nặng. So với mức hàm lƣợng cho phép trong QCVN 43:2012/BTNMT, 

môi trƣờng trầm tích biển của vùng nghiên cứu chƣa bị ô nhiễm bởi các 

nguyên tố KLN. 

230  Đại học 

Nghiên cứu khối 

lƣợng Cacbon 

hữu cơ lƣu giữ 

trong trầm tích 

RNM ven vịnh 

Tiên Yên – 

Quảng Ninh phục 

vụ đề xuất các 

Lƣu Thị Đào 
TS. Nguyễn Tài 

Tuệ 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) có vai trò quan trọng đối với các 

cộng đồng và môi trƣờng địa chất ven biển. Đó là nơi cƣ trú, nơi kiếm 

ăn, nơi sinh sản và nuôi dƣỡng ấu trùng của nhiều loài động vật thủy 

sinh. Bên cạnh đó, RNM còn có vai trò cung cấp nguyên liệu, nhiên 

liệu, giảm thiểu các tai biến bão, xói lở bờ biển,… Trong đó, các khu 

RNM có khả năng lƣu giữ khối lƣợng cacbon hữu cơ lớn trong trầm 

tích, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, RNM đang bị 

tàn phá với tốc độ nhanh để phát triển các đầm nuôi trồng thủy sản, tạo 
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giải pháp bảo tồn 

và sử dụng bền 

vững 

nguy cơ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy nhanh xu thế biến đổi khí hậu. 

Vì vậy, khóa luận đƣợc thực hiện nhằm làm sáng tỏ vai trò của hệ sinh 

thái RNM ven vịnh Tiên Yên trong quá trình lƣu trữ cacbon trong trầm 

tích, làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Hai cột mẫu trầm tích đến độ sâu 200 cm đã đƣợc thu thập ở các 

khu vực rừng ngập mặn khác nhau để phân tích các chỉ tiêu thành phần 

độ hạt, tỷ trọng trầm tích, hàm lƣợng vật chất hữu cơ (OM), hàm lƣợng 

cacbon hữu cơ (TOC) phục vụ tính toán khối lƣợng cacbon lƣu giữ 

trong trầm tích RNM và nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình 

lƣu giữ cacbon. Kết quả cho thấy thành phần độ hạt của các mẫu trầm 

tích chủ yếu là cát (20,9% - 87,9%), bột (1,58% - 63,64%) và đất sét 

(5,59% - 43,1%). Tỷ trọng trầm tích dao động trong khoảng 0,4 - 1,86 

g/cm
3
 và có xu thế tăng dần theo chiều sâu cột mẫu. Hàm lƣợng OM 

dao động trong khoảng 1,51% - 7,1%. Hàm lƣợng TOC dao động từ 

0,79% - 3,08%. Hàm lƣợng OM và TOC nhìn chung có xu thế chính là 

giảm dần từ bề mặt xuống đáy cột mẫu. Nguyên nhân dẫn đến xu thế 

đó là do các nhân tố nhƣ biến đổi thành phần trầm tích hạt mịn (bột, 

sét), các điều kiện thủy động lực, đặc điểm các loài thực vật và đặc 

điểm địa hình bãi triều. Trữ lƣợng cacbon hữu cơ trung bình trong trầm 

tích RNM khu vực nghiên cứu tính đến độ sâu 80 cm là 144,62 tấn/ha. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp phát triển bền vững 

khu vực ven vịnh Tiên Yên đƣợc đề xuất gồm: khôi phục, bảo vệ và 

bảo tồn rừng ngập mặn; quản lý rừng dựa vào cộng đồng; xây dựng mô 

hình nông lâm ngƣ nghiệp; phát triển du lịch sinh thái. 

231  Đại học 

Nghiên cứu sự 

tích lũy kim loại 

nặng trong một 

số loài thực vật 

mọc xung quanh 

khu mỏ Núi 

Pháo, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái 

Trần Thị Huệ 
TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Hà 

Hoạt động khai khoáng là một trong những yếu tố chính dẫn đến sự 

phát tán kim loại nặng vào môi trƣờng, thông qua chuỗi thức ăn ảnh 

hƣởng đến sức khỏe con ngƣời cũng nhƣ các loài sinh vật khác. Nghiên 

cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá sự tích lũy As, Cd, Cu, Zn trong đất, 

thực vật mọc xung quanh mỏ Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên từ đó đề xuất 

một số giải pháp hạn chế tác động của hoạt động khai khoáng tới môi 

trƣờng và sức khỏe cộng đồng địa phƣơng. Mẫu thực vật và mẫu đất 

tƣơng đƣợc lấy tại 8 điểm xung quanh mỏ và 1 điểm đối sánh (23 mẫu 
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Nguyên thực vật thuộc 10 loài). Hàm lƣợng As, Cd, Cu, Zn trong đất xung 

quanh mỏ dao động trong khoảng tƣơng ứng: 63.5 – 725, 5.98 – 28.6, 

99 – 1260, 19.3 – 285 (mg/kg). Hàm lƣợng As, Cd, Cu trong hầu hết 

mẫu đất cao hơn vị trí đối sánh RE cũng nhƣ vƣợt giới hạn quy chuẩn 

cho đất nông nghiệp (QCVN 03-MT:2015/BTNMT). Hàm lƣợng As, 

Cd, Cu, Zn trong rễ của 10 loài thực vật mọc xung quanh khu mỏ Núi 

Pháo tƣơng ứng dao động trong khoảng: 3,65 – 1720; 0,36 – 2,03; 20,3 

– 432; 31,7 – 337 (mg/kg-DW); trong lá + thân dao động trong khoảng: 

3,34 – 1620; 9,8 – 44,5; 9,8 – 167; 19,9 – 65 mg/kg-DW. Phần lớn các 

mẫu thực vật thu thập xung quanh mỏ Núi Pháo có hàm lƣợng As, Cd, 

Cu, Zn trong lá cây thấp hơn ngƣỡng gây độc. Các loài thực vật có xu 

hƣớng hấp thụ kim loại Cu, Zn hơn là As và Cd. Kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy P. vittata L. và E. diffusum D.Don là 2 loài siêu tích lũy 

As (>1000 mg/kg-DW). Hệ (BCF), (TF) As, Cd, Cu và Zn trong các 

loài thực vật mọc xung quanh mỏ Núi Pháo phần lớn đều nhỏ hơn 1. 

Hệ số tích lũy (BCF) trong thực vật tƣơng ứng: As (0.03 – 1.42), Cd 

(0.02 – 0.34), Cu (0.2 – 1.44), Zn (0.65 – 7.3). Hệ số vận chuyển (TF) 

các kim loại trong thực vật tƣơng ứng: As (0.05- 1.99), Cd (0.03 – 

0.91), Cu (0.17 – 1.84), Zn (0.18 – 2.07). Đáng chú ý là loài Pteris 

vittata L. có hệ số (BCF) và (TF) As trong cây > 1. Đối chiếu với 5 tiêu 

chí của thực vật siêu tích chỉ ra P. vittata L. Là loài thực vật tiềm năng 

trong công nghệ xử lý ô nhiễm môi trƣờng đất tại khu mỏ Núi Pháo. 

232  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng môi trƣờng 

nƣớc dƣới đất 

khu vực huyện 

Đông Anh, Hà 

Nội 

Tạ Thị Nữ 
TS. Trần Thị 

Lựu 

Nƣớc dƣới đất là nguồn nƣớc đƣợc khai thác sử dụng chủ yếu ở các 

khu vực nông thôn ở Việt Nam nói chung và khu vực phía Bắc thành 

phố Hà Nội nói riêng. Ở khu vực phía bắc thành phố Hà Nội, ngƣời dân 

chủ yếu khai thác nƣớc từ tầng chứa nƣớc Holocen với độ sâu dao động 

từ 10-33m để phục vụ mục đích ăn uống sinh hoạt, nƣớc sạch chƣa 

đƣợc cung cấp cho ngƣời dân. Tuy nhiên, ở khu vực nghiên cứu các 

hoạt động nông nghiệp và công nghiệp diễn ra từ nhiều năm nay có thể 

có những tác động tiêu cực tới nguồn nƣớc ngƣời dân đang sử dụng. 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

ở khu vực và đƣa ra nhận định về nguồn gốc của ô  nhiễm nguồn nƣớc. 



94 

 

Các mẫu nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất đã đƣợc lấy và phân tích bằng 

phƣơng pháp ICP-MS. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầng chứa nƣớc 

Holocen có tổng số 14/15 có hàm lƣợng thủy ngân cao, chiếm 93% 

mẫu có hàm lƣợng thủy ngân vƣợt tiêu chuẩn, mẫu có hàm lƣợng cao 

nhất vƣợt 89 lần sao với QCVN 09:2015/BTNMT và tiêu chuẩn  

QCVN 01:2009/BYT,  4/15 mẫu chiếm 26,7% có hàm lƣợng Mn vƣợt 

tiêu chuẩn và 2/15 chiếm 13,3%  mẫu có hàm lƣợng Asen cao hơn so 

với các tiêu chuẩn trên.Các mẫu ô nhiễm tập trung chủ yếu xung quang 

khu công nghiệp Bắc Thăng Long và khu dân cƣ lân cận . Kết quả đạt 

đƣợc đã góp phần cung cấp thông tin hỗ trợ các cơ quan quản lý cũng 

nhƣ ngƣời dân địa phƣơng huyện Đông Anh có phƣơng án bảo vệ và 

khai thác nƣớc hợp lý  

233  Đại học 

Nghiên cứu dánh 

giá mức độ hoạt 

động kiến tạo đới 

đứt gãy Cao 

Bằng – Tiên Yên 

và tai biến liên 

quan 

Phạm Tuấn 

Hƣng 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

Đới đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên là một trong những đới đứt gãy kiến 

tạo lớn có thể nhìn thấy bằng  mắt thƣờng qua ảnh vệ tinh nằm trên 

lạnh thổ Việt Nam. Nó có vị trị địa vô cũng quan trọng đối với quốc 

phòng của Việt Nam khi phía  Đông Bắc giáp với biên giới Trung 

Quốc, phía đông nam giáp với vũng biển khu vực vịnh Bắc Bộ. Đới đứt 

gãy Cao Bằng – Tiên Yên là khu vực có cấu trúc địa chất và hoạt đông 

kiến tạo phức tạp đồng thời cũng là nơi thƣờng hay xảy ra các tai biến 

thiên nhiên ngoại sinh nhƣ trƣợt lở, sập đất, lũ lụt gây ra những hậu quả 

nặng nề về ngƣời và tải sản. Vì vậy những nghiên cứu về hoạt động 

kiến tạo của đới đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên và những tai biến thiên 

nhiên liên quan giúp chúng có sự đánh giá khách quan về đới đứt gãy 

cũng nhƣ có thể dự báo trƣớc các hiểm họa thiên nhiên có thể xảy ra 

trong khu vực để giảm thiểu thiệt hại về ngƣời và của. Nghiên cứu 

đánh giá hoạt đông mức độ kiến tạo đới đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên 

và các tai biến liên quan cho phép rút ra các kết luận sau :Đới đứt gãy 

Cao Bằng – Tiên Yên là đới đứt gãy hoạt động mạnh mẽ trong tân kiến 

tạo và hiện đại. Các hoạt động xói mòn diễn ra bất thƣờng. Đới đứt gãy 

đƣợc chia thành 5 đoạn dựa trên các đặc điểm địa hình, địa mạo và địa 

chất. Các đoạn này có sự khác nhàu về mặt địa hình và địa mạo nhƣng 

lại có mức độ hoạt động kiến tạo nhƣ nhau. Về thành phần địa chất thì 
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đoạn 1, 2 và 3 giống nhau với thành phần trầm tích là các hệ tầng tuổi 

Trias và Đevon, đoạn 4 thì đã có sự xuất hiện các hệ tầng  tuổi trẻ hơn 

nhƣng vẫn hệ tầng tuổi Trias và Đevon vẫn chiếm diện tích lớn. Đoạn 5 

có sự  thay đổi rõ rệt thì các hệ tầng trẻ tuổi nhƣ Jura, Creta, Đệ Tứ bắt 

đầu xuất hiện nhiều. Trong khu vực đới đứt gãy Cao Bằng- Tiên yên, 

các tai biến thiên nhiên thƣờng xảy ra dọc theo đới đứt gãy là trƣợt lở 

và lũ. Các tai biên trƣợt lở thƣờng xảy ra ở khu vực Cao Bằng và Lạng 

Sơn, nơi có nhiều địa hình núi cao, có sƣờn núi dốc. Tai biến Lũ xảy ra 

ở khu vực Cao Bằng và Tiên Yên nơi có địa hình cao đổi đột ngột, dốc, 

độ rộng đấy sông hẹp dễ tích trữ nƣớc nhanh gây lũ. 

234  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá ảnh hƣởng 

của hoạt động 

khai thác vàng ở 

mỏ vàng SePon 

đến môi trƣờng 

Dao 

SYMEUANG 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, nhu cầu về 

khai thác khoáng sản ở Lào phục vụ mục đích phát triển kinh tế ngày 

càng tăng. Đặc biệt, các khoáng sản thuộc nhóm kim loại có giá trị kinh 

tế cao nhƣ vàng, đồng...là một trong những nguồn lực để phát triển 

kinh tế xã hội đối với tỉnh Savannakhet. Bên cạnh những lợi ích về 

kinh tế mà mỏ vàng đem lại, hoạt động khai thác và tuyển vàng khó 

tránh khỏi những ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng, đặc biệt là môi 

trƣờng nƣớc mặt, nguồn cung cấp chính cho hoạt động khai thác và 

tuyển vàng đồng thời cũng là nơi tiếp nhận và lƣu trữ trực tiếp chất thải 

của hoạt động đó. 

Mỏ vàng Sepon thuộc huyện miền núi, nằm sâu trong tỉnh 

Savanhnakhet với đặc điểm địa hình cao dần và khá phức tạp, tuy vậy 

hệ thống giao thông tƣơng đối thuận lợi cho sự giao thông và phát triển 

kinh tế. Mặc dù hoạt động khai thác vàng ở mỏ Sepon  đã đóng góp 

tích cực cho hoạt động kinh tế xã hội trong địa bàn nhƣng cũng để lại 

tác động tiêu cực đến môi trƣờng. Hoạt động khai thác lộ thiên với 

công nghệ thấp, sử dụng thiết bị đã cũ làm phá vỡ điều kiện cân bằng 

sinh thái, ảnh hƣởng lớn đến rừng và thảm thực vật, ô nhiễm  bụi từ các 

mỏ gây suy giảm chất lƣợng môi trƣờng không khí. Kết quả khảo sát 

thực địa cũng nhƣ nghiên cứu, phân tích các mẫu thu đƣợc tại khu vực 

mỏ vàng Sepon, cho thấy hàm lƣợng Mn, Fe, Ni có dấu hiệu vƣợt quá 

tiêu chuẩn quy định. Để hạn chế các tác động têu cực đó, cần tiến hành 
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đồng bộ các giải pháp quản lý để tăng cƣờng trách nhiệm của chủ đầu 

tƣ mỏ, yêu cầu chủ mỏ áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong 

khai thác, chế biến và phục hồi môi trƣờng sau khai thác.  .  

235  Đại học 

Đánh giá tài 

nguyên nƣớc 

phục vụ mục 

đích sinh hoạt và 

sản xuất nông 

nghiệp ở xã Na 

Ƣ, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện 

Biên 

Nguyễn Thị 

Lý 

TS. Trần Đăng 

Quy 

Tài nguyên nƣớc giữ một vai trò quan trọng cả trong sinh hoạt và sản 

xuất không chỉ đối với các đô thị lớn, các vùng ven biển mà cả với khu 

vực miền núi khi mà các vấn đề về trữ lƣợng, chất lƣợng nƣớc ngày 

càng suy giảm do biến đổi khí hậu, hoạt động nhân sinh... Nghiên cứu 

này đƣợc thực hiện tại xã Na Ƣ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trên 

hai loại nƣớc sinh hoạt và nƣớc mặt nhằm đánh giá tài nguyên nƣớc 

phục vụ mục đích sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Theo đó, 20 mẫu 

nƣớc sinh hoạt và 26 mẫu nƣớc mặt đã đƣợc lấy ở các vị trí khác nhau 

của xã. Tiến hành đo trực tiếp ở hiện trƣờng các chỉ số pH, nhiệt độ, 

DO, EC, TDS, độ đục kèm theo phỏng vấn ngƣời dân về hiện trạng 

môi trƣờng, hiện trạng sử dụng nƣớc và khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng 

đến tài nguyên nƣớc khu vực. Hàm lƣợng kim loại nặng (Fe, Cd, Cu, 

Mn, Pb, Zn, As) trong mẫu nƣớc đƣợc xác định bằng phƣơng pháp 

quang phổ hấp phụ nguyên tử. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nƣớc sinh 

hoạt có độ đục ở mức cao đƣợc ngƣời dân lấy trực tiếp từ nƣớc suối và 

lƣu trữ trong các bể gia đình hoặc bể sinh hoạt cộng đồng. Hàm lƣợng 

kim loại nặng trong nƣớc sinh hoạt nằm trong quy chuẩn cho phép theo 

QCVN 01:2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT. Còn với nƣớc mặt, hàm 

lƣợng TDS đều ở mức cao, đặc biệt với các mẫu nƣớc suối. Hàm lƣợng 

kim loại nặng đều trong giới hạn quy chuẩn ngoại trừ một mẫu ở ở suối 

bản Con Cang có hàm lƣơng đồng vƣợt quy chuẩn và nƣớc ao ở cánh 

đồng Na Ƣ có hàm lƣợng kẽm vƣợt quy chuẩn. Vì vậy, nƣớc mặt 

không đạt tiêu chuẩn cấp nƣớc phục vụ mục đích sinh hoạt thậm chí 

dùng cho tƣới tiêu cũng không đảm bảo. Trên cơ sở đó, khóa luận đƣa 

ra đề xuất, nâng cấp và xây mới bể chứa với hệ thống lọc và xử lý đảm 

bảo, cải thiện và xây mới đƣờng ống dẫn nƣớc, xây dựng các trạm bơm 

phục vụ tƣới tiêu. 

236  Đại học 
Đánh giá chất 

lƣợng đất nông 
Lê Thùy Linh 

TS. Trần Đăng 

Quy 

Đất là yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất đất 

nông nghiệp, hầu nhƣ toàn bộ các sản phẩm nông nghiệp đều phải 
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nghiệp khu vực 

xã Na Ƣ, huyện 

Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên và đề 

xuất các giải 

pháp sử dụng bền 

vững 

thông qua đất. Nghiên cứu đực thực hiện tại xã Na Ƣ, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên, nơi có hoạt động kinh tế chủ yếu là nông - lâm 

nghiệp nên tài nguyên đất đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống 

của ngƣời dân. Nhằm đánh giá chất lƣợng tài nguyên đất nông nghiệp, 

nghiên cứu đã thu thập và phân tích hàm lƣợng kim loại nặng As, Cu, 

Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, thành phần vật chất hữu cơ, nitơ tổng số, photpho 

tổng số, kali tổng số trong 21 mẫu đất đồi, đất ruộng, đất vƣờn tại địa 

bàn xã Na Ƣ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lƣợng trung bình của 

các kim loại nặng trong đất nông nghiệp của xã Na Ƣ đều nằm dƣới 

ngƣỡng tối đa cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 03 MT: 

2015/BTNMT. Đất nông nghiệp của xã Na Ƣ nghèo nitơ, đất có lƣợng 

kali và phốt pho trung bình. Hàm lƣợng kim loại nặng và chất dinh 

dƣỡng ở vùng đất trũng cao hơn so với vùng đất đồi do có sự rửa trôi 

vật chất ở vùng đất cao và tích lũy ở vùng thấp cũng nhƣ thói quen 

canh tác của ngƣời dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số 

phƣơng hƣớng sử dụng bền vững tài nguyên đất phục vụ phát triển 

nông nghiệp nhƣ tuyên truyền, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ 

thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp 

hợp lý. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin hỗ trợ trong 

công tác quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp xã Na 

Ƣ, huyên Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

237  Đại học 

Nghiên cứu khối 

lƣợng Cacbon 

hữu cơ lƣu giữ 

trong trầm tích 

rừng ngập mặn 

khu vực xã Hải 

Lạng, huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng 

Ninh  

Phạm Văn Trí 
TS. Nguyễn Tài 

Tuệ 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) có vai trò vô cùng quan trọng đối 

với môi trƣờng ven biển và cộng đồng. RNM góp phần trong phòng 

chống tai biến, ứng phó với biến đổi khí hậu và đem lại nguồn lợi về 

kinh tế, cung cấp nhiều chức năng sinh thái quan trọng nhƣ là nơi cƣ 

trú, nơi kiếm ăn, nơi sinh sản, nuôi dƣỡng các loài sinh vật thủy sinh và 

cũng là tài nguyên du lịch sinh thái đầy tiềm năng. Trong đó, các khu 

RNM có khả năng lƣu giữ khối lƣợng carbon hữu cơ lớn trong trầm 

tích, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, RNM đang bị 

tàn phá với tốc độ nhanh để phát triển các đầm nuôi trồng thủy sản, tạo 

nguy cơ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy nhanh xu thế biến đổi khí hậu. 

Vì vậy, khóa luận đƣợc thực hiện nhằm làm sáng tỏ vai trò của hệ sinh 
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thái RNM xã Hải Lạng trong quá trình lƣu trữ carbon trong trầm tích, 

làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp phát triển bền vững hệ sinh 

thái biển. Ba cột mẫu trầm tích đến độ sâu 200 cm đã đƣợc thu thập ở 

các khu vực RNM Hà Dong đƣợc phân tích các chỉ tiêu thành phần độ 

hạt, tỷ trọng trầm tích, hàm lƣợng vật chất hữu cơ (OM), hàm lƣợng 

cacbon hữu cơ (TOC) phục vụ tính toán khối lƣợng cacbon lƣu giữ 

trong trầm tích RNM và nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình 

lƣu giữ cacbon. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỉ lệ phần trăm trầm tích 

hạt mịn (< 63 µm), hàm lƣợng TOC trong các cột mẫu trầm tích ở 

RNM Hà Dong lần lƣợt biến đổi trong các khoảng từ 8,3 % đến 91,2 % 

và 1,2 % đến 4,25 %. Hàm lƣợng TOC và OM có xu hƣớng giảm dần 

theo chiều sâu cột trầm tích. Nguyên nhân dẫn đến xu thế đó là do các 

nhân tố nhƣ hàm lƣợng hạt mịn (bột, sét) trong trầm tích, điều kiện 

thủy động lực, đặc điểm các loài thực vật, đặc điểm địa hình bãi triều. 

Trữ lƣợng cacbon hữu cơ trung bình trong trầm tích RNM khu vực 

nghiên cứu là là 267,68 tấn/ha.Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số 

giải pháp phát triển bền vững đƣợc đề xuất gồm: khôi phục, bảo vệ và 

bảo tồn RNM; quản lý rừng dựa vào cộng đồng; xây dựng mô hình 

nông lâm ngƣ nghiệp; phát triển du lịch sinh thái. 

238  Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm địa hóa sinh 

thái loài sâm đất 

(Phascolosoma 

arcuatum, Gray 

1828) tại khu dự 

trữ sinh quyển 

rừng ngập mặn 

Cần Giờ 

Tạ Thị Ninh 
TS. Lƣu Việt 

Dũng 

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ có vai trò quan trọng 

trong lƣu giữ cacbon, duy trì đa dạng sinh học và cung cấp nguồn lợi 

thủy sản cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. Trong nghiên 

cứu này, các chỉ số môi trƣờng và giá trị tỉ số đồng vị bền (δ13C và 

δ15N) đƣợc sử dụng đề đánh giá đặc điểm địa hoá sinh thái loài Sâm 

đất (Phascolosoma arcuatum, Gray 1828) tại hai sinh cảnh khác nhau là 

khu vực rừng chết (CF) và rừng nguyên sinh (BF). Kết quả nghiên cứu 

chỉ ra môi trƣờng sống của Sâm đất  là khu vực các bãi triều có rừng 

ngập mặn có tính khử mạnh, thành phần trầm tích tầng mặt chủ yếu là 

bột và sét. Các nguồn thức ăn cho loài sâm đất trong khu vực rừng 

ngập mặn Cần Giờ là vi tảo bám đáy (BMA), vật chất hữu cơ lơ lửng 

(POM) và lá cây rừng ngập mặn(Ma), hữu cơ trong trầm tích(SOM).  

Giá trị tỉ số đồng vị bền δ13C của sâm đất dao động từ -27,24 đến -
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23,3‰ và có sự khác biệt rõ ràng giữa hai khu vực CF và BF. Giá trị 

δ15N dao động từ 4,69 đến 8,24‰ nhƣng không quan sát thấy sự khác 

biệt giữa khu vực CF và BF. Bậc dinh dƣỡng của Sâm đất biến động 

trong khoảng 1,23 đến 2,38 tại khu vực BF và từ 1,66 đến 2,21 tại CF, 

phù hợp với đặc trƣng sinh thái tiêu thụ mùn bã hữu cơ của loài này. 

Kết quả tính toán ƣớc lƣợng thành phần thức ăn cho loài sâm đất 

(SIAR trong phần mềm R) cho thấy thành phần thức ăn của Sâm đất 

trong tại CF là: BMA chiếm 43,07%, POM chiếm 33,6%; Ma chiếm 

8,27%; SOM chiếm 15,06%. Tuy nhiên, trong khu vực rừng nguyên 

sinh thì BMA chiếm 30,69%, SOM chiếm 23,58%, POM chiếm 

27,04%; Ma chiếm 18,69%. Vì vậy, đặc trƣng điều kiện môi trƣờng tại 

các sinh cảnh khác nhau có tác động lớn đến nguồn gốc thức ăn của 

loài Sâm đất trong khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng cho 

thấy rừng ngập mặn có vai trò quan trọng nhằm duy trì sự tồn tại và 

phát triển của loài sâm đất nên cần có các giải pháp quản lý, bảo vệ và 

khai thác hợp lý để duy trì sự phát triển và sản lƣợng trong thời gian 

tới. 

239  Đại học 

Nghiên cứu và 

đánh giá hiện 

trạng một số 

điểm trƣợt lở dọc 

tuyến đƣờng 

Quốc lộ 18 thuộc 

địa phận thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Ngô Thị 

Duyên 

TS. Dƣơng Thị 

Toan 

Trong những năm gần đây, hiện tƣợng trƣợt lở trên tuyến đƣờng giao 

thông Quốc lộ 18 thuộc khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh xảy ra ở mức 

gây nguy hiểm, ảnh hƣởng tới ngƣời tham gia giao thông và ngƣời dân 

khu vực. Hiện chƣa có nghiên cứu cụ thể nào về đặc điểm hiện trạng, 

các tính chất ảnh hƣởng tới các khối trƣợt trên quốc lộ, với mục tiêu 

làm rõ hiện trạng một số điểm trƣợt mới và bƣớc đầu nhận định về 

nguyên nhân gây trƣợt lở, sơ bộ đề xuất giải pháp phòng chống, giảm 

thiệt hại do trƣợt lở gây ra tại khu vực, sinh viên thực hiện khóa luận 

với đề tài: " Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng một số điểm trƣợt lở 

dọc tuyến đƣờng quốc lộ 18 thuộc địa phận thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh". Để đạt đƣợc mục tiêu nêu trên, sinh viên đã tiến hành 

nghiên cứu với các phƣơng pháp nhƣ: khảo sát thực địa, đo vẽ, đánh 

giá chất lƣợng khối đá ngoài hiện trƣờng theo RMR, thực hiện các thí 

nghiệm trong phòng nhƣ mô phỏng quá trình phong hóa đá, kiểm tra độ 

tan rã của đất, các thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý của đất (Xác 
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định khối lƣợng riêng, độ ẩm, tính thấm, thành phần hạt,...). Qua đó, 

kết quả ghi nhận đƣợc hiện trạng khu vực nghiên cứu có 8 điểm trƣợt 

lở điển hình, phân thành trƣợt đá và trƣợt đất. Trƣợt đá gồm 2 điểm có 

chất lƣợng khối đá xấu đồng thời có tính hút nƣớc cao qua các chu kỳ 

phong hóa. Có 2 điểm có chất lƣợng khối đá tốt nhƣng từ tác động trực 

tiếp của con ngƣời trong quá trình cải tạo đƣờng gây độ dốc không an 

toàn, dễ gây trƣợt lở. Có 3 điểm trƣợt đất có độ tan rã cao, đồng thời 

thành phần cấu trúc khoáng vật của đất cũng có lực liên kết kém, trong 

tình trạng mƣa lũ kéo dài, với cƣờng độ lớn nhƣ đặc điểm thời tiết khu 

vực Cẩm Phả thì khả năng trƣợt là khá cao. Từ kết quả cho thấy, cần có 

những biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm phòng chống trƣợt, tạo an toàn 

cho ngƣời tham gia giao thông, sinh viên có một vài đề xuất nhƣ: bạt 

mái, giảm độ dốc, gia cố sƣờn bằng lƣới chịu lực, bêtông hóa bề mặt 

taluy... 

240  Đại học 

Đánh giá khả 

năng lún mặt đất 

do khai thác 

nƣớc ngầm đô thị 

trung tâm thành 

phố Hà Nội 

Lê Thị Huyền 

Trang 

PGS.TSKH. 

Trần Mạnh 

Liểu 

Hiện nay, do nhu cầu sử dụng nƣớc sạch ngày càng đƣợc mở rộng, việc  

khai thác nƣớc dƣới đất với công suất lớn làm cho mực nƣớc dƣới đất 

đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội  bị hạ thấp,  làm thay đổi trạng thái 

ứng suất trong đất cùng với điều kiện địa chất thành phố phức tạp 

(nhiều nơi tồn tại tầng đất yếu với chiều dày lớn), nguyên nhân gây lún 

mặt đất tại đô thị trung tâm TP. Hà Nội. 

Kết quả nghiên cứu  khả năng lún mặt đất đô thị trung tâm Thành phố 

Hà Nội  cho thấy quá trình lún mặt đất xảy mạnh  hầu hết  tại những 

khu vực tồn tại lớp đất yếu trong phạm vi các phễu hạ thấp mực nƣớc: 

Tại khu vực quận Hoàng Mai (Q.65)  độ lún trung bình 47,4mm/năm, 

quận Hà Đông 21,87 -38,5 mm/năm … Những khu vực không tồn tại 

lớp đất yếu có tốc độ lún bề mặt nhỏ nhƣ ở  Đông Anh 1,44 mm/năm, 

Ngọc Hà 1,8 mm/năm,....Vị trí gần sông độ lún nhỏ nhƣ Gia Lâm 

(Q.120) là 4,32mm/năm, Thanh Trì (Q.66) độ lún khoảng 

0,36mm/năm, Đông Anh (Q.23) 3,696 mm/năm,... 

Trên cơ sở các kết quả tính lún, khóa luận đã xây dựng bản đồ phân 

vùng khả năng lún mặt đất do khai thác nƣớc ngầm  đô thị trung tâm 

Thành phố Hà Nội 
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241  Đại học 

Nghiên cứu sự 

ảnh hƣởng của 

tính chất cơ-lý 

đất đến ổn định 

bờ sông, lấy ví 

dụ một số loại 

đất bờ sông 

Hồng, khu vực 

Hà Nội 

Ngô Hồng 

Huế 

TS. Dƣơng Thị 

Toan 

Thay đổi tính chất cơ lý là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm hoặc gia 

tăng sức kháng cắt, tính thấm, chế độ bão hòa của đất. Mục tiêu của 

khóa luận nhằm nghiên cứu đặc điểm bờ sông thông qua một số điểm 

thƣờng xuyên sạt lở, phân tích ảnh hƣởng của chúng trong điều kiện 

thay đổi chế độ bão hòa đến độ bền đất và ổn định, lấy ví dụ một số 

loại đất sông Hồng, khu vực Hà Nội. Khóa luận sử dụng các phƣơng 

pháp khảo sát hiện trạng, đo đạc và lấy mẫu hiện trƣờng; Thực hiện các 

thí nghiệm trong phòng về chỉ tiêu cơ lý đất, đồng thời xây dựng thí 

nghiệm độ bền cắt ở các trạng thái bão hòa khác nhau; Sử dụng các 

thông số về tính chất đất đánh giá ổn định bờ bằng phần mền Geoslope.  

Kết quả thí nghiệm độ bền đất với sự thay đổi độ ẩm ở hai mẫu sét 

(100% hạt mịn) và cát (35% hạt mịn) nhƣ sau: Với độ ẩm 9-18%, lực 

dính của sét và cát tăng lần lƣợt là 10-21KPa và 7-10KPa; Hàm lƣợng 

độ ẩm trên 25%, lực dính bắt đầu giảm với sét là 10-11Kpa và cát là 

9KPa. Độ ẩm tăng, giá trị góc ma sát giảm ở cả hai mẫu. Nhận thấy xu 

hƣớng thay đổi về độ bền đất của sét lớn hơn cát là do sự khác biệt về 

thành phần hạt mịn, dƣới tác động của yếu tố độ ẩm. Kết quả đánh giá 

ổn định  bằng phần mền Geoslope của mẫu sét cho thấy: Hệ số an toàn 

tăng khi tăng độ ẩm từ 9-18% tƣơng ứng với độ bão hòa 23-45%, độ 

ẩm tăng 25%, độ bão hòa là 64%  hệ số an toàn giảm dần và nhỏ hơn 1 

khi đất bão hòa hoàn toàn, sạt lở xảy ra. Kết quả này phản ánh sự ảnh 

hƣởng khi thay đổi chế độ bão hòa đối với sức kháng cắt đất và mức độ 

ổn định bờ sông. Dựa trên cơ sở của các kết quả, khóa luận nhận định 

sự ảnh hƣởng của một số chỉ tiêu cơ lý đặc trƣng gồm: dung trọng khô, 

độ ẩm, thành phần hạt mịn là nguyên nhân quyết định đến khả năng ổn 

định bờ sông; đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng ổn định 

cho khu vực nghiên cứu. 

242  Đại học 

Nghiên cứu biến 

động chỉ số phú 

dƣỡng nƣớc mặt 

hồ Ba Bể sử 

dụng ảnh Landsat 

Đỗ Thị Thanh 

Thảo 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Hồ Ba Bể là hồ nƣớc ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam có cảnh quan địa 

chất độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất địa mạo và giá trị to lớn về đa 

dạng sinh học. Chất lƣợng nƣớc của hồ Ba Bể ảnh hƣởng đến cảnh 

quan thiên nhiên, đa dạng sinh học của hồ và đặc biệt là  cuộc sống của 

ngƣời dân địa phƣơng thông qua các hoạt động sinh hoạt hằng ngày và 
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đa thời môi trƣờng du lịch. Khóa luận đã sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 

5, 7 và 8 để tính toán chỉ số phú dƣỡng (TSI) của nƣớc tại hồ Ba Bể 

theo các giai đoạn khác nhau, từ đó làm rõ sự biến động của TSI theo 

thời gian và không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy TSI của nƣớc hồ 

Ba Bể có 2 xu hƣớng: 1) Về không gian, TSI thƣờng ở mức cao ở trung 

tâm hồ, và thấp hơn giá trị trung bình ở các khu vực trƣớc cửa sông, 

suối ven hồ; 2) Theo mùa, TSI của nƣớc hồ Ba Bể có xu hƣớng thấp 

trong những tháng mùa xuân, tăng lên cao cho đến đầu tháng 10 và 

giảm dần vào những tháng cuối năm. Từ các kết quả phân tích về xu 

thế phân bố và diễn biến của TSI có thể thấy nƣớc hồ Ba Bể hiện nay 

đang ở mức phú dƣỡng nhẹ, dự báo sẽ tăng trong thời gian tới lên mức 

siêu phú dƣỡng nếu vẫn đƣợc quản lý và sử dụng nhƣ hiện nay. Giải 

pháp phù hợp nhất để bảo vệ môi trƣờng nƣớc của hồ Ba Bể là thƣờng 

xuyên thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác du lịch, tuyên truyền 

ý thức bảo vệ giúp ngƣời dân hiểu đƣợc tầm quan trọng của môi 

trƣờng, từ đó tiến tới bảo vệ nguồn nƣớc trong sạch vốn có của hồ.  

243  Đại học 

Nghiên cứu hiện 

trạng sử dụng đất 

nông nghiệp và 

đề xuất giải pháp 

quản lý sử dụng 

đất hiệu quả tại 

huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

Vi Thị Diễm 

Mi 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

ThS. Lƣợng Thị 

Thu Hoài 

Đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí 

nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và 

mục đích bảo vệ, phát triển rừng. Do sức ép của quá trình đô thị hóa 

hiện đại hóa và gia tăng dân số, đất nông nghiệp đang đứng trƣớc nguy 

cơ bị giảm mạnh về số lƣợng và chất lƣợng. Con ngƣời đã và đang khai 

thác quá mức mà chƣa có nhiều các biện pháp hợp lý để bảo vệ đất đai. 

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện huyện Tân Yên 

tỉnh Bắc Giang đã đƣợc chú trọng đầu tƣ phát triển. Năng suất, sản 

lƣợng không ngừng tăng lên, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân 

ngày càng đƣợc cải thiện. Song trong sản xuất nông nghiệp còn tồn tại 

nhiều điểm yếu: Trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, tƣ liệu sản 

xuất giản đơn; kỹ thuật canh tác truyền thống… Khóa luận sử dụng các 

phƣơng pháp khảo sát thực địa kết hợp với điều tra phỏng vấn và đánh 

giá hiệu quả sử dụng đất qua các chỉ tiêu kinh tế, xã hội – môi trƣờng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Tân Yên  có 5 loại hình sử dụng 

đất với 6  kiểu sử dụng đất chính: Loại hình sử dụng đất cây lâu năm, 
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loại hình sử dụng đất chuyên lúa, loại hình sử dụng đất chuyên màu, 

loại hình sử dụng đất cây ăn quả. Qua kết quả đánh giá về hiệu quả 

kinh tế, xã hội môi trƣờng của huyện, LUT cây lâu năm, kiểu sử dụng 

đất trồng cây hồi mang lại hiệu quả kinh tế cao, mặt hàng có giá trị xuất 

khẩu trên thế giới, giải quyết đƣợc công ăn việc làm cho ngƣời lao 

động. Khóa luận đƣa ra các giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp 

hiệu quả hơn trên khu vực. 

244  Đại học 

Đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất 

nông nghiệp 

huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2012-

2016 

Đinh Thị Đào 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

ThS. Lƣợng Thị 

Thu Hoài 

Khóa luận sử dụng phƣơng pháp thống kê và thu thập số liệu; phƣơng 

pháp đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất; phƣơng pháp khảo 

sát thực địa kết hợp với điều tra phỏng vấn các nông hộ nhằm đánh giá 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất hƣớng sử dụng đất và 

loại hình sử dụng đất thích hợp khu vực huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn. Trên cơ sở các số liệu, tài liệu thu thập đƣợc, tiến hành sử dụng 

phƣơng pháp thống kê, so sánh qua các năm từ đó thấy đƣợc sự biến 

động, thay đổi về cơ cấu các loại đất của huyện, tiến hành đánh giá 

hiệu quả các loại hình sử dụng đất, từ đó đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng  bền vững. Kết quả 

cho thấy, huyện Lộc Bình có 4 loại hình sử dụng đất chính với 10 kiểu 

sử dụng đất. Về hiệu quả kinh tế: Loại hình sử dụng đất cho giá trị sản 

xuất cao nhất là LUT chuyên màu và thấp nhất là LUT nuôi trồng thủy 

sản. Về hiệu quả xã hội: Các loại hình sử dụng đất đều có ý nghĩa rất 

lớn về mặt xã hội, vừa phù hợp với năng lực sản xuất của ngƣời dân, 

đem lại hiệu quả xã hội cao nhất là LUT chuyên màu,  thấp nhất là 

LUT nuôi trồng thủy sản. Về hiệu quả môi trƣờng: Loại hình sử dụng 

đất 2 lúa và chuyên màu là các loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả 

môi trƣờng cao nhất và thấp nhất là LUT nuôi trồng thủy sản. 

245  Đại học 

Đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất 

nông nghiệp 

huyện Cao Lộc – 

tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2013-

Lý Hƣơng 

Quỳnh 

TS. Nguyễn 

Đình Nguyên 

Khóa luận sử dụng các phƣơng pháp khảo sát thực địa kết hợp với điều 

tra phỏng vấn và đánh giá hiệu quả sử dụng đất qua các chỉ tiêu kinh tế, 

xã hội – môi trƣờng khu vực huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy huyện Cao Lộc có 4 loại hình sử dụng đất với 9 

kiểu sử dụng đất chính: Loại hình sử dụng đất cây lâu năm, loại hình sử 

dụng đất chuyên lúa, loại hình sử dụng đất chuyên màu, loại hình sử 
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2016 và đề xuất 

một số biện pháp 

sử dụng hiệu quả 

dụng đất cây ăn quả. Qua kết quả đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội 

môi trƣờng của huyện, LUT cây lâu năm, kiểu sử dụng đất trồng cây 

hồi mang lại hiệu quả kinh tế cao, mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên thế 

giới, giải quyết đƣợc công ăn việc làm cho ngƣời lao động. Khóa luận 

đƣa ra các giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả hơn trên 

khu vực. 

246  Đại học 

Ứng dụng GIS 

đánh giá thích 

nghi đất đai về 

mật độ tự nhiên 

phục vụ phát 

triển cây cafe 

huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Mai 

Duyên 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng 

Trong những năm qua, theo định hƣớng phát triển kinh tế nông nghiệp 

của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, diện tích cây cà phê đã phát triển 

nhanh chóng, góp phần không nhỏ đến việc cải thiện đời sống của 

ngƣời dân cũng nhƣ thay đổi diện mạo nơi đây. Nghiên cứu này ứng 

dụng GIS và sử dụng phƣơng pháp phân tích đa tiêu chí AHP đánh giá 

khu vực tiềm năng cho phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng dựa trên 5 yếu tố đất đai đƣợc lựa chọn đánh giá 

bao gồm: Loại đất, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, độ dốc, điều 

kiện tƣới. Từ đó xây dựng bản đồ thích nghi đất đai tự nhiện cây cà phê 

giúp đề xuất bố trí sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ thích 

nghi của cây cà phê trên địa bàn huyện Bảo Lâm: (Mức thích nghi cao 

S1 chiếm 26,42%; mức thích nghi trung bình S2 chiếm 32,89%; mức 

thích nghi kém S3 chiếm 25,55%; mức không thích nghi N chiếm 

14,81% so với diện tích toàn huyện). Dựa trên kết quả đánh giá, nghiên 

cứu đề xuất bố trí sử dụng tài nguyên đất phù hợp với điều kiện tự 

nhiên và yêu cầu sinh thái của cây cà phê, cụ thể là: Nên ƣu tiên trồng 

cây cà phê ở các xã có mức thích nghi cao (gồm các xã: Lộc Thắng, 

Lộc An, Lộc Bảo, Lộc Ngãi, B‟La) và cân nhắc trồng cây cà phê ở các 

xã có mức thích nghi trung bình (gồm các xã: Lộc Thành, Lộc Bắc, 

Lộc Phú). Các xã có mức thích nghi kém và không thích nghi nên 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất (gồm các xã: Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc 

Tâm, Lộc Quảng, Lộc Đức, Lộc Lâm). Kết quả đạt đƣợc góp phần 

cung cấp thông tin hỗ trợ các cơ quan quản lý cũng nhƣ ngƣời dân địa 

phƣơng trong công tác quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất 

nông nghiệp huyện Bảo Lâm. 
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247  Đại học 

Đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất 

nông nghiệp tại 

huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

Ngô Thị Dung 
TS. Trần Thị 

Thanh Nhàn 

Dựa trên các tài liệu thu thập và khảo sát thực tế, nghiên cwsuc xác 

định đƣợc huyện Ý yên là một huyện có diện tích nông nghiệp là 

17407,2 ha (Chiếm 56,95% diện tích đất toàn huyện). Huyện có vị trí 

địa lí, điều kiện đất đai, thời tiết khí hậu thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp. Đối với cây trồng hàng năm bao gồm các loại hình sử dụng đất 

chính là LUT 2 lúa, 2 lúa – 1 màu, cây công nghiệp hàng năm với các 

kiểu sử dụng đất khác nhau. Đối với đất trồng cây lâu năm thì chủ yếu 

là đất trồng cây ăn quả.Đối với đất nuôi trồng thủy sản thì kiểu sử dụng 

đất đối với loại hình này khá đa dạng nhƣng chủ yếu là sử dụng để nuôi 

các trắm, trôi và một số loại cá khác nhƣ cá diêu hồng... Trong các loại 

hình sử dụng đất thì LUT 2 lúa -1 màu với kiểu sử dụng đất lúa mùa – 

lúa xuân – ngô đông; lúa mùa – lúa xuân – rau đông, LUT 2 lúa với 

kiểu sử dụng đất là lúa mùa – lúa xuân, lạc 2 vụ mang lại hiệu quả kinh 

tế khá cao. Ngoài ra kiểu sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản cũng đem 

lại hiệu quả kinh tế cao do điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai đƣợc 

bồi lắng phù sa từ 2 con sông chính là sông Đào và sông Đáy, cùng với 

hệ thống sông nội địa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tƣới tiêu. 

248  Đại học 

Nghiên cứu hiện 

trạng môi trƣờng 

nƣớc mặt xung 

quanh trang trại 

chăn nuôi tại xã 

Cảnh Hƣng, Tiên 

Du, Bắc Ninh và 

đề xuất giải pháp 

quản lý 

Nguyễn Tú 

Anh 

TS. Nguyễn Thị 

Thu Cúc 

Để hiểu rõ đƣợc hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt tại xã 

Cảnh Hƣng, sinh viên tiến hành thu thập tài liệu, thông tin, hình ảnh và 

tiến hành phân tích các mẫu nƣớc để đánh giá đƣợc mức độ ảnh hƣởng 

từ hoạt động sản xuất chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại tại khu 

vực nghiên cứu tới nguồn nƣớc mặt; đánh giá hiện trạng quản lý đã 

đƣợc thực hiện tại địa phƣơng, từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lƣợng nƣớc mặt tại địa phƣơng. Môi trƣờng nƣớc 

mặt tại xã Cảnh Hƣng xung quanh khu vực trang trại chăn nuôi nhìn 

chung bị ô nhiễm ở mức cao hơn Quy chuẩn (QCVN 

08:2015/BTNMT) cho phép rất nhiều lần, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất 

lƣợng sản xuất nông nghiệp và cuộc sống sinh hoạt của ngƣời dân địa 

phƣơng. Đối với công tác quản lý tại địa phƣơng còn nhiều bất cập bao 

gồm sự thiếu ụt về cán bộ quản lý, về mức độ quan tâm của chính 

quyền trong việc quản lý môi trƣờng còn chƣa sát sao. Từ đó, sinh viên 

đƣa ra một số giải pháp đề xuất để nhằm hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm, 



106 

 

nâng cao chất lƣợng nƣớc mặt tại địa phƣơng.  

249  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng nƣớc sông 

Hồng đoạn chảy 

qua tỉnh Lào Cai 

về đề xuất một số 

giải pháp quản lý 

Phan Thị 

Đƣờng 

ThS. Lƣờng Thị 

Thu Hoài 

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội những năm gần đây, dƣới tác 

động của yếu tố tự nhiên và hoạt động của con ngƣời, môi trƣờng nƣớc 

sông Hồng đã và đang có hiện tƣợng ô nhiễm nguồn nƣớc. Qua quá 

trình nghiên cứu đánh giá chất lƣợng nƣớc, Nguồn nƣớc sông Hồng 

đoạn chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai có chất lƣợng tƣơng đối tốt, đáp 

ứng đƣợc tiêu chuẩn A2 – có thể sử dụng cho mục đích cấp nƣớc sinh 

hoạt sau khi qua xử lý. Kết quả phân tích các chỉ tiêu pH, DO, COD, 

BOD5 trong nƣớc Sông Hồng đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy 

nhiên chỉ tiêu TSS trong nƣớc Sông Hồng rất cao, vƣợt chuẩn A2 rất 

nhiều lần. Diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh 

Lào Cai qua các năm ít có sự biến động, hoặc biến động với biên độ 

nhỏ. Tuy nhiên một số chỉ tiêu cũng có xu hƣớng tăng dần qua các 

năm. Điều này phản ánh mức độ tích lũy các chất gây ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc cũng ngày một tăng dần. Những tác động bất lợi đến môi 

trƣờng nƣớc cần phải có các giải pháp để khắc phục gồm có các giải 

pháp về công trình, phi công trình. Giải pháp phi công trình phải kể đến 

các chính sách quản lý, kiểm soát ô nhiễm, chính sách vận hành hồ 

chứa. Giải pháp công trình: giảm thiểu tại nguồn, xây dựng nhà máy 

thu gom xử lý rác thải,... 

250  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng đất xám 

bạc màu huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang và đề 

xuất giải pháp cải 

tạo, lấy ví dụ xã 

Lƣơng Phong 

Đặng Thu 

Hiền 

ThS. Đàm Thế 

Chiến 

TS. Trần Đăng 

Quy 

Đất xám bạc màu đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp 

và chiếm diện tích lớn trong các loại đất nông nghiệp ở nƣớc ta. Việc 

canh tác và sử dụng phân bón chƣa hợp lý đã làm chất lƣợng đất xám 

bạc màu ngày càng bị suy giảm. Nghiên cứu này đƣợc thực hiện tại 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tập trung trọng điểm vào xã Lƣơng 

Phong trên ba loại hình sử dụng đất chính: hai vụ lúa, hai vụ lúa - một 

vụ màu, một vụ lúa - hai vụ màu. Nhằm đánh giá hiện trạng chất lƣợng 

đất, 12 mẫu đất xám bạc màu tại các vị trí khác nhau của xã Lƣơng 

Phong đã đƣợc lấy và phân tích các chỉ tiêu dung trọng, thành phần cấp 

hạt, nitơ tổng số, photpho tổng số, kali tổng số. Bên cạnh đó, 100 phiếu 

điều tra hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên đất xám bạc màu cũng 

đƣợc thực hiện nhằm đánh giá phƣơng thức canh tác, sản xuất. Kết quả 
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cho thấy loại hình sử dụng đất hai vụ lúa cho hiệu quả môi trƣờng thấp, 

độ che phủ đất kém, đất hơi chặt và khá nghèo dinh dƣỡng, đạm tổng 

số ở mức trung bình, lân tổng số ở mức nghèo, kali tổng số rất nghèo. 

Loại hình sử dụng đất hai vụ lúa - một vụ màu đem lại hiệu quả môi 

trƣờng cao khi trồng khoai lang và khoai tây vào vụ đông, đất hơi chặt, 

hàm lƣợng đạm và lân tổng số ở mức trung bình đến giàu, hàm lƣợng 

kali tổng số rất nghèo. Loại hình sử dụng đất một vụ lúa - hai vụ màu 

nhìn chung đem lại hiệu quả môi trƣờng tốt, đất tƣơng đối giàu hữu cơ, 

hàm lƣợng lân tổng số ở mức giàu, đạm tổng số ở mức trung bình 

nhƣng hàm lƣợng kali tổng số vẫn ở mức rất nghèo. Về tình hình sử 

dụng phân chuồng, lƣợng bón cho cây vẫn còn ít và thấp hơn nhiều so 

với khuyến cáo. Với phân hóa học, 100% các hộ gia đình đều sử dụng 

để bón cho cây trồng (kể cả phân đơn và phân tổng hợp). Thuốc bảo vệ 

thực vật đƣợc ngƣời dân sử dụng thƣờng xuyên, với xu hƣớng sử dụng 

ngày một cao. Trên cơ sở đó, khóa luận đã đƣa ra bốn nhóm giải pháp 

chính: Giải pháp trong canh tác và làm đất; Giải pháp về khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật; Giải pháp quản lý; Giải pháp tuyên truyền, giáo 

dục. 

251  Đại học 

Nghiên cứu hiện 

trạng khai thác, 

sử dụng tài 

nguyên nƣớc tại 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh và đề xuất 

giải pháp quản lý 

Đoàn Thùy 

Dung 

TS. Phạm 

Nguyễn Hà Vũ 

Khóa luận đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc tại 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp quản 

lý. Trên cơ sở số liệu đƣợc thu thập, tổng hợp về tài nguyên nƣớc ở 

thành phố Hạ Long, kết hợp với phƣơng pháp phân tích SWOT, sinh 

viên đƣa ra những đánh giá, nhận xét về tình hình khai thác, sử dụng tài 

nguyên nƣớc. Sau khi nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức của bộ máy quản lý tài nguyên nƣớc trên địa bàn thành 

phố Hạ Long cũng nhƣ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm, 

suy giảm chất lƣợng nguồn nƣớc, khóa luận đề xuất một số giải pháp 

khắc phục tình trạng nêu trên. 

252  Đại học 

Áp dụng chỉ số 

WQI trong việc 

đánh giá chất 

lƣợng nƣớc sông 

Nguyễn Khắc 

Mạnh 

PGS. TS. 

Nguyễn Thùy 

Dƣơng 

Trong đánh giá chất lƣợng nƣớc, việc thống kê và phân loại chất lƣợng 

nƣớc gặp nhiều khó khăn và phức tạp, khó hình dung đối với những 

cấp ra quyết định. Trong khi đó, để khai thác và sử dụng nguồn nƣớc, 

việc phân loại nguồn nƣớc là rất quan trọng và cần thiết. Việc sử dụng 



108 

 

Hiếu, tỉnh Nghệ 

An 

các chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) là hƣớng đang đƣợc nhiều nƣớc và 

chuyên gia phân tích, đánh giá chất lƣợng nƣớc sử dụng. Khóa luận đã 

áp dụng chỉ số WQI theo phƣơng pháp của tổng cục môi trƣờng để 

đánh giá chất lƣợng nƣớc của sông Hiếu, Nghệ An. Kết quả tính toán 

WQI cho thấy chất lƣợng nƣớc trên sông Hiếu tƣơng đối đốt, nhiều 

điểm có chỉ số WQI > 75 phù hợp cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt khi 

có xử lý. Tại điểm Cầu Châu Tiến do có nhiều thông số vƣợt chuẩn nên 

giá trị WQI ở cả hai mùa khô và mùa mƣa đều nhỏ hơn 75 chỉ phù hợp 

với mục đích sử dụng tƣới tiêu và các mục đích tƣơng đƣơng. 

253  Đại học 

Đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất 

nông nghiệp tại 

huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2012-

2016 

Dƣơng Thị 

Hoa 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

ThS. Lƣờng Thị 

Thu Hoài 

Khóa luận sử dụng phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu tại các ban 

ngành chức năng của huyện Bình Gia, kết hợp với phƣơng pháp đánh 

giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất; Phƣơng pháp phỏng vấn cộng 

đồng; Phƣơng pháp thông kê, so sánh và sử dụng các phần mền để tính 

toán và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 

2016 và xác định các loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả cao để đƣa 

ra các giải pháp năng cao hiệu quả và tính bền vững. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, trên địa bàn huyện Bình Gia có 5 loại hình sử dụng đất 

nông nghiệp chính là: Đất 2 vụ, đất 1 vụ, đất trồng cây ăn quả, đát 

trồng cây công nghiệp và đất chăn nuôi. Trong đó LUT 2 vụ (2 lúa và 2 

ngô) là phổ biến nhất. Loại hình sử dụng đất 1 vụ (Thạch đen và Sắn) 

và loại hình chăn nuôi Lợn và Gà đem lại giá trị kinh tế cao và khá phổ 

biến. Kiểu sử dụng đất 1 Ngô đem lại hiệu quả thấp nhất. Trên cơ sở 

đó, sinh viên đã đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất tại địa phƣơng. 

254  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng nƣớc mặt 

hồ An Dƣơng và 

đề xuất các giải 

pháp quản lý 

hƣớng tới sự phát 

triển bền vững 

khu du lịch sinh 

Vũ Thị Thanh 

Đông 

TS. Trần Thị 

Thanh Nhàn 

Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt hồ An Dƣơng cho 

thấy: Nƣớc mặt hồ An Dƣơng hiện đang ô nhiễm BOD, COD, 

Coliform, NH4+ và một số kim loại nặng. Nguyên  nhân ô nhiễm nƣớc 

mặt hồ An Dƣơng do hoạt động sinh sống của cò, vạc trên đảo cò, hoạt 

động sản xuất và phát triển du lịch tại địa phƣơng. Với mục đích bảo 

tồn động thực vật thủy sinh, bảo tồn các loài Cò, Vạc tại khu sinh thái, 

chính quyền địa phƣơng huyện Thanh Miện cần kết hợp hợp lý giữa 

các biện pháp công trình và phi công trình: đắp kè quanh các đảo chống 
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thái đảo cò Chi 

Lăng Nam 

sạt lở, trồng cây trú ngụ cho các loài Cò, Vạc, ... tận dụng tối đa sự 

tham gia của cộng đồng địa phƣơng cùng với việc hoàn thiện kế hoạch 

phát triển Đảo Cò. 

255  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng nƣớc mặt 

tại làng nghề xã 

Cát Quế và đề 

xuất một số giải 

pháp quản lý 

Hoàng Thị 

Ánh Tuyết 

TS. Trần Thị 

Thanh Nhàn 

Khóa luận sử dụng các phƣơng pháp kế thừa, tổng hợp tài liệu kết hợp 

khảo sát thực địa và lấy mẫu nƣớc mặt tại khu vực nghiên cứu để phân 

tích các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4, NO3-, Fe, Pb, Cd, Cu và Zn trong 

phòng thí nghiệm. Từ đó dùng Word và Exel xử lý số liệu, đối sánh với 

các quy chuẩn và đƣa ra luận giải. Kết quả phân tích cho thấy giá trị 

các chỉ tiêu hữu cơ hầu hết ở các điểm khảo sát đều cao và vƣợt nhiều 

lần tiêu chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT và QCVN 62-

MT:2016/BTNMT. Trong khi hàm lƣợng kim loại nặng chỉ có As, Fe, 

Zn vƣợt QCVN 08-MT:2015/BTNMT tại 1 đến 2 vị trí. Qua nghiên 

cứu cũng nhƣ khảo sát thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm 

chất lƣợng nƣớc mặt tại đây là do nƣớc thải từ hoạt động sản xuất chế 

biến nông sản, hoạt động chăn nuôi không qua xử lý đổ trực tiếp ra môi 

trƣờng của các xã làng nghề Cát Quế và hai xã thƣợng nguồn là Dƣơng 

Liễu và Minh Khai. Bên cạnh đó, góp một phần không nhỏ vào sự ô 

nhiễm là rác thải sinh hoạt của ngƣời dân.Trên cơ sở đó, khóa luận đã 

đƣa ra các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trên 

khu vực làng nghề. 

256  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá tính bền vững 

của tài nguyên 

nƣớc xã Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nguyễn 

Hoàng Hà 

GS. TS. Mai 

Trọng Nhuận 

Phƣơng pháp đánh giá tính bền vững của tài nguyên nƣớc là phƣơng 

pháp tƣơng đối mới ở Việt Nam nên việc xây dựng đƣợc bộ tiêu chí 

đánh giá phù hợp cho điều kiện vùng ven biển Việt Nam có vai trò 

quan trọng đối với công tác quản lý và giám sát tài nguyên môi trƣờng. 

Nghiên cứu này đã tiến hành xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính bền 

vững của tài nguyên nƣớc xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh thông qua tham khảo các bộ tiêu chí có liên quan đến tính bền 

vững trong và ngoài nƣớc, đối chiếu với hoàn cảnh của địa phƣơng và 

các thông tin thu thập đƣợc để lựa chọn các tiêu chí phù hợp. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy với hợp phần các yếu tố tác động bao gồm điều 

kiện tự nhiên và hoạt động nhân sinh, các chỉ số lần lƣợt là 0,59 và 

0,65; chỉ số bền vững ứng với hợp phần là 0,62. Với hợp phần chất 
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lƣợng tài nguyên nƣớc bao gồm chất lƣợng nƣớc mặt 0, 58 và chất 

lƣợng nƣớc ngầm là 0,67; chỉ số bền vững của hợp phần này là 0,63. 

Hợp phần cuối cùng là tình trạng quản lý và sử dụng tài nguyên nƣớc 

có chỉ số của tính trạng quản lý là  0,60 và của tình trạng sử dụng là 

0,63; chỉ số bền vững của hợp phần tình trạng quản lý, sử dụng tài 

nguyên nƣớc là 0,62. Nhƣ vậy, chỉ số trung bình tính bền vững của xã 

Tiên Lãng là 0,62. Với giá trị phân bậc bền vững nhất là 1, kém bền 

vững nhất là 0, chia đều trên 5 khoảng, kết quả đánh giá toàn diện, chỉ 

số trung bình tính bền vững của tài nguyên nƣớc xã Tiên Lãng đạt 0,62 

thuộc vào khoảng [0,6-0,8] với mức độ là khá bền vững. Thông qua 

đánh giá các tiêu chí, kết quả đạt đƣợc đã góp phần cung cấp thông tin 

hỗ trợ các cơ quan quản lý cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng trong công 

tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nƣớc xã Tiên 

Lãng. 

257  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng 

môi trƣờng nƣớc 

làng nghề miến 

dong thôn Minh 

Hồng, xã Minh 

Quang, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà 

Nội và đề xuất 

giải pháp quản 

lý. 

Phạm Thị Thu 
TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Hà 

Nghề sản xuất miến dong tại làng nghề thôn Minh Hồng, xã Minh 

Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong 

kinh tế địa phƣơng. Tuy nhiên, việc phát triển nghề miến dong nhƣng 

chƣa chú trọng xử lý chất thải sản xuất gây nên tình trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, đặc biệt là môi trƣờng nƣớc. Khóa luận này đƣợc thực hiện với 

mục tiêu nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc và đề xuất 

giải pháp quản lý. Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu nƣớc mặt, nƣớc ngầm 

và nƣớc thải tại 12 điểm trong khu vực để phân tích các chỉ tiêu BOD 

và COD, đồng thời tiến hành điều tra xã hội học tại 35 hộ gia đình thôn 

Minh Hồng. Kết quả phân tích mẫu nƣớc cho thấy: giá trị BOD5 và 

COD trong 5/5 mẫu nƣớc thải và 3/5 mẫu nƣớc mặt tại làng nghề miến 

dong Minh Hồng tƣơng ứng vƣợt quá giới cho phép quy định trong 

QCVN 40:2011/BTNMT (B), QCVN 08-MT:2015/BTNMT; hàm 

lƣợng COD trong 1/2 mẫu nƣớc ngầm vƣợt quá QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Kết quả phỏng vấn cho thấy có 57% số hộ đánh giá 

hiệu quả của công tác quản lý môi trƣờng của chính quyền địa phƣơng 

chƣa cao; 71% hộ gia đình không hài lòng với chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc mặt; ý thức bảo vệ môi trƣờng của ngƣời dân chƣa cao với 69% 
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không tham gia công tác BVMT chung; 91% số hộ đƣợc phỏng vấn 

không tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về bảo vệ môi trƣờng. Một 

số giải pháp quản lý môi trƣờng đề xuất tại khu vực bao gồm các giải 

pháp về thể chế chính sách (Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 

về BVMT làng nghề tại địa phƣơng và bộ máy quản lý các cấp trong 

công tác BVMT); quy hoạch không gian sản xuất miến dong gắn với 

việc BVMT (Quy hoạch hệ thống cấp nƣớc sạch và hệ thống xử lý chất 

thải và nƣớc thải tập trung); giải pháp kỹ thuật; giải pháp hỗ trợ (Xã hội 

hóa công tác BVMT làng nghề và khuyến khích sự tham gia của cộng 

đồng). 

258  Đại học 

Đánh giá tính 

bền vững trong 

việc khai thác sử 

dụng nƣớc dƣới 

đất tỉnh Vĩnh 

Phúc phục vụ 

phát triển kinh tế 

xã hội 

Đỗ Nhật 

Huỳnh 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

ThS. Đào Văn 

Dũng 

Mƣời lăm năm trở lại đây, tỉnh Vĩnh Phúc có nền kinh tế nông nghiệp, 

công nghiệp phát triển nhanh chóng dẫn đến nhu cầu về nƣớc rất lớn 

đồng nghĩa với việc khai thác nguồn tài nguyên nƣớc ngày càng tăng 

đặc biệt là nguồn tài nguyên nƣớc dƣới đất phục vụ cho sinh hoạt và 

công nghiệp. Trong quá trình khai thác nƣớc đã nảy sinh và tiềm ẩn 

nguy cơ tác động xấu đến trữ lƣợng và cả chất lƣợng của nguồn tài 

nguyên nƣớc dƣới đất. Hiện nay tổng lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất 

năm 2015 của toàn tỉnh là 141.288 m
3
/ngày trong khi đó trữ lƣợng khai 

thác tiềm năng của toàn tỉnh là 701.590 m
3
/ngày. Vấn đề đặt ra liệu 

tính bền vững trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc dƣới đất 

có đƣợc duy trì đến năm 2030? Khóa luận tập trung đánh giá tính bền 

vững trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc dƣới đất cụ thể cho từng 

đơn vị hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc bằng bộ chỉ số đến năm 2030 và 

đƣa ra một số biện pháp khai thác, sử dụng bền vững. Bên cạnh đó 

bằng phƣơng pháp thu thập, phân tích và xử lý số liệu khóa luận đánh 

giá đƣợc chất lƣợng, trữ lƣợng và hiện trạng sử dụng tài nguyên nƣớc 

dƣới đất tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy đến năm 2030, 

tỉnh Vĩnh Phúc có 3 huyện/thị xã có tài nguyên nƣớc dƣới đất thuộc 

loại bền vững đó là: Phúc Yên, Yên Lạc và Bình Xuyên; 4 huyện thuộc 

loại không bền vững là: Tam Đảo, Tam Dƣơng, Vĩnh Tƣờng và thành 

phố Vĩnh Yên; 2 huyện thuộc loại kém bền vững là: Sông Lô và Lập 

Thạch. Trữ lƣợng nƣớc dƣới đất tỉnh Vĩnh Phúc nhìn chung phân bố 
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không đồng đều. Chất lƣợng nƣớc dƣới đất của tầng chứa nƣớc lỗ hổng 

trong trầm tích Pleistocen tốt, trong trầm tích Holocene không đƣợc tốt. 

259  Đại học 

Đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất 

nông nghiệp giai 

đoạn 2000 – 

2013 của huyện 

Đông Anh, Hà 

Nội và đề xuất 

một số giải pháp 

nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất. 

Phạm Thùy 

Linh 

PGS.TS 

Nguyễn Văn 

Vƣợng 

ThS. Lƣờng Thị 

Thu Hoài 

Huyện Đông Anh có tổng diện tích tự nhiên của huyện là 18.213,90 ha, 

trong đó diện tích đất nông nghiệp là 8.788,42 ha chiếm 48,25% tổng 

diện tích tự nhiên của toàn huyện. Đất nông nghiệp đƣợc chia thành 9 

loại hình sử dụng và 17 kiểu sử dụng đất. Kết quả đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2000-2013 của huyện cho thấy: Hiệu 

quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất đƣợc chia thành 4 nhóm: rất 

cao, cao, trung bình và thấp. Hiệu quả xã hội chƣa cao mặc dù mức thu 

hút lao động làm việc trong nông nghiệp cao. Hiệu quả môi trƣờng 

chƣa cao do trong huyện xảy ra tình trạng sử dụng phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật chƣa đúng quy định cho phép.Để sử dụng đất nông 

nghiệp hiệu quả, nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp bao gồm: giải 

pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sản 

xuất nông nghiệp, giải pháp về chính sách đất đai và chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, giải pháp về thị trƣờng, giải pháp về vốn và ứng dụng khoa 

học công nghệ, định hƣớng Đông Anh trở thành khu nông nghiệp công 

nghệ cao… Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp. 

260  Đại học 

Đánh giá mức độ 

tổn thƣơng hệ 

sinh thái rừng 

ngập mặn Đồng 

Rui nhằm đề xuất 

giải pháp quản lý 

bền vững 

Vũ Thị Dung 
TS. Nguyễn Tài 

Tuệ 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) có vai trò quan trọng đối với các 

cộng đồng và khu vực ven biển. Tuy nhiên, đứng trƣớc các tác động từ 

BĐKH và các hoạt động nhân sinh. Vì vậy, khóa luận này đƣợc thực 

hiện nhằm đánh giá mức độ tổn thƣơng RNM Đồng Rui do BĐKH để 

làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý quản lý bền vững. Khóa luận 

đã xây dựng thành công bộ chỉ tiêu gồm 15 chỉ tiêu thành phần của ba 

hợp phần chính là: mức độ phơi bày (E), mức độ nhạy cảm (S) và khả 

năng thích ứng (AC) để đánh giá mức độ tổn thƣơng HST RNM Đồng 

Rui trƣớc BĐKH. Kết quả cho thấy, mức độ phơi bày có chỉ số dao 

động từ 2-5, trung bình là 3,5. Chỉ số mức độ nhạy cảm dao động từ 1-

4, trung bình là 2,6. Chỉ số khả năng thích ứng đƣợc đánh giá là 1. Nhƣ 

vậy, mức độ phơi bày và mức độ nhạy cảm có chỉ số khá cao. Nguyên 

nhân là do các yếu tố tác độ nhƣ xu thế lƣợng mƣa giảm dần, mực nƣớc 
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biển và mực thủy triều dâng cao, trong khi lƣợng bồi tụ trầm tích tƣơng 

đối thấp, và chênh lệch độ cao bãi triều và mực thủy triều không cao. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp quản lý bền vững HST 

RNM Đồng Rui đƣợc đề xuất gồm: Đẩy mạnh công tác thành lập khu 

bảo tồn rừng ngập mặn để nâng cao khả năng thích ứng của hệ sinh thái 

rừng ngập mặn Đồng Rui; trồng và bảo vệ rừng ngập mặn; quản lý 

rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng. 

261  Đại học 

Phân tích chi phí 

– lợi ích trong 

chế biến graphit 

mỏ Bảo Hà, tỉnh 

Lào Cai 

Trần Thị 

Thanh Hậu 

PGS. TS. 

Hoàng Thị 

Minh Thảo 

Graphit hay còn đƣợc gọi là than chì, là một dạng thù hình của cacbon, 

hết tinh trong hệ lục phƣơng, Graphit với các tính chất dẫn điện, dẫn 

nhiệt, bôi trơn và trơ về mặt hóa học; đã trở thành tài nguyên quan 

trọng đƣợc ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực nhƣ vật liệu chịu 

lửa, sản xuất pin, chất dẫn điện, chất bôi trơn trong ngành cơ khí, công 

nghiệp hóa chất,… Nghiên cứu phân tích, so sánh các phƣơng án sản 

xuất graphit Bảo Hà, trong đó gồm hai phƣơng án sản xuất là phƣơng 

án sản xuất 1 là sử dụng phƣơng pháp tuyển nổi để chế biến graphit mỏ 

Bảo Hà ra sản phẩm quặng tinh graphit bao gồm: quặng tinh graphit 

vảy thô hàm lƣợng cacbon đạt ≥ 94% C; quặng tinh mịn hàm lƣợng 

cacbon đạt ≥ 82% C. Phƣơng án sản xuất 2 là sử dụng phƣơng pháp 

chế biến graphit độ sạch cao bằng phƣơng pháp hóa ƣớt để tinh luyện 

sản phẩm graphit của quá trình tuyển nổi để cho ra sản phẩm có hàm 

lƣợng cacbon ≥ 99%. Đề tài nghiên cứu lựa phƣơng án sản xuất tối ƣu 

đối với graphit mỏ Bảo Hà, tinh Lào Cai bằng  các phƣơng pháp nhƣ 

phƣơng pháp phân tích chu kỳ sống và phƣơng pháp phân tích chi phí – 

lợi ích đối với mỗi phƣơng án sản xuất graphit Bảo Hà. Nghiên cứu thu 

đƣợc các kết quả chính nhƣ sau: phƣơng án sản xuất 2 phát sinh ra 

nhiều chất thải có ảnh hƣởng đến môi trƣờng nhiều hơn phƣơng án sản 

xuất 1 do sử dụng axit và kiềm có nồng độ cao cho quá trình chế biến. 

Tuy nhiên, các chất thải này đều có thể xử lý đƣợc bằng các công nghệ 

xử lý phù hợp. Phƣơng án sản xuất 2 có lãi cao hơn và gấp hơn 8 lần so 

với phƣơng án sản xuất 1. Sau khi xem xét tổng thể về các khía cạnh 

nhƣ môi trƣờng, kinh tế, phát triển bền vững nguồn tài nguyên, sự chủ 

động nguyên vật liệu, từ đó, nghiên cứu đã lựa chọn ra phƣơng án sản 
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xuất tối ƣu là phƣơng án sản xuất 2 đối với graphit Bảo Hà: sử dụng 

phƣơng pháp chế biến graphit độ sạch cao bằng phƣơng pháp hóa ƣớt 

để tinh luyện sản phẩm graphit của quá trình tuyển nổi để cho ra sản 

phẩm có hàm lƣợng cacbon cacbon ≥ 99%. 

262  Đại học 

Phân vùng chức 

năng sử dụng bền 

vững tài nguyên 

– môi trƣờng 

huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 

Hàn Thị 

Phƣợng 

TS. Nguyễn 

Đình Thái 

Vân Đồn một huyện đảo đƣợc thiên nhiên ƣu đãi cả về vị trí địa lý lẫn 

tài nguyên thiên nhiên - thế mạnh để hình thành nên Khu kinh tế đặc 

thù. Thế mạnh của khu vực là phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, thủy 

sản và bảo tồn các hệ sinh thái biển có giá trị, đồng thời khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây dựng và giao thông vận tải biển. Tuy nhiên 

các hoạt động phát triển này đang vô tình tác động đến các hệ sinh thái 

– môi trƣờng nơi đây. Sinh viên đã thực hiện nghiên cứu khóa luận với 

các phƣơng pháp chủ yếu khảo sát thực địa, mô hình SWOT, thành lập 

bản đồ và phân vùng chức năng tài nguyên – môi trƣờng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy đã có dấu hiện ô nhiễm môi trƣờng nƣớc khu du 

lịch Vịnh Bái Tử Long ở các chỉ tiêu dầu mỡ, độ pH và độ mặn. Các 

hoạt động phát triển khu vực phía Đông và phía Tây đảo Cái Bầu, mà 

trọng tâm là xây dựng khu đô thị, sân bay, cảng biển Vân Đồn làm gia 

tăng bồi lắng tại Vịnh và ô nhiễm nguồn nƣớc. Huyện chƣa có hệ thống 

thoát nƣớc thải, thu gom và xử lý nƣớc thải, phần lớn lƣợng nƣớc thải 

chảy ra biển, ao hồ hoặc để chảy tràn trên bề mặt đất. Rác thải rắn chƣa 

đƣợc thu gom, xử lý triệt để, đặc biệt lƣợng rác thải ở khu vực cảng 

biển, ven biển, khu vực nông thôn.  Trên cơ sở phân tích điều kiện tự 

nhiên, hiện trạng và định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng 

và xu thế biến đổi môi trƣờng, khóa luận đã tiến hành phân vùng chức 

năng tài nguyên - môi trƣờng huyện đảo Vân Đồn đƣợc chia thành hai 

vùng lớn: Vùng tài nguyên - môi trƣờng trên đảo Cái Bầu (ba tiểu 

vùng) và  quần đảo Vân Hải (có bốn tiểu vùng). Mỗi vùng, tiểu vùng có 

những đặc điểm khác nhau và thực hiện các chức năng nhất định. 

263  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng quản lý 

danh thắng Tràng 

An và đề xuất 

Nguyễn Thị 

Mai Phƣơng 

TS. Nguyễn 

Thùy Dƣơng 

Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế trên thế giới, du lịch đã trở 

thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa-xã hội của 

con ngƣời. Du lịch Tràng An phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ của tỉnh Ninh Bình. Từ nghiên 
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giải pháp sử dụng 

hợp lý giá trị di 

sản nhằm phục 

vụ phát triển du 

lịch bền vững 

cứu tổng quan về các nghiên cứu về giá trị di sản, hiện trạng tài nguyên 

du lịch, khóa luận đã xây dựng và thực hiện điều tra thực địa kết hợp 

phỏng vấn ngƣời dân nhằm đánh giá hiện trạng quản lý di sản tại khu 

vực danh thắng Tràng An. Dựa trên các thông tin thu thập, tổng hợp và 

điều tra khảo sát, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của vùng 

đƣợc đánh giá theo cách tiếp cận phát triển bền vững. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy Danh thắng Tràng An hiện đang đƣợc bảo tồn và tôn tạo 

khá tốt dƣới sự quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan tuy 

nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục nhƣ mô hình quản lý còn 

có sự chồng chéo, nguồn lao động chƣa đƣợc đào tạo về chuyên môn, 

trình độ ngoại ngữ yếu, hệ thống cơ sở hạ tầng vẫn chƣa đáp ứng tốt 

nhu cầu du lịch của du khách. Các giải pháp nhằm khai thác điểm 

mạnh, tận dụng cơ hội, khắc phục điểm yếu để vƣợt qua thách thức bao 

gồm: (1) mở các khóa đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý và 

ngƣời dân về du lịch địa chất và phát triển bền vững, bồi dƣỡng trình 

độ ngoại ngữ cho một nhóm lái đò; (2) tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng 

còn hạn chế nhƣ hệ thống đèn trong các hang động dài và tối, nâng cấp 

các khu vực vệ sinh và khu để xe; (3) tăng cƣờng quảng bá du lịch trên 

các trang wed, diễn đàn, xây dựng các trung tâm du lịch làm móc xích 

kết nối các điểm du lịch; (4) xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng 

đồng để tăng lợi ích chia cho cộng đồng. 

264  Đại học 

Nghiên cứu chất 

lƣợng trầm tích 

tầng mặt biển 

ven bờ khu vực 

tây nam bán đảo 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

Vƣơng Hồng 

Trang 

PGS. TS. Đinh 

Xuân Thành 

Ngày nay, tác động của biến đổi khí hậu và nguyên nhân chủ quan từ ý 

thức con ngƣời đã khiến môi trƣờng sinh thái biển Việt Nam đứng 

trƣớc nguy cơ ô nhiễm cao trong tƣơng lai. Đề tài đƣợc thực hiện nhằm 

cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về tầm quan trọng của việc bảo 

vệ chất lƣợng môi trƣờng trầm tích, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, 

duy trì đƣợc các dịch vụ du lịch ở bán đảo Đồ Sơn và đảm bảo sự phát 

triển bền vững vùng ven biển. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các trƣờng 

trầm tích ở đây chủ yếu là các trƣờng trầm tích cát hạt mịn, cát bột, bột 

cát và bùn. Trầm tích có xu hƣớng mịn dần từ phía bờ biển đến phía 

đông vùng nghiên cứu nơi phân bố trƣờng trầm tích bùn trong điều 

kiện thủy động lực yên tĩnh do có sự che chắn của bán đảo Đồ Sơn. 
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Hàm lƣợng kim loại nặng trong trầm tích tại khu vực nhỏ hơn rất nhiều 

lần so với QCVN 43:2012. Tuy nhiên, đa số hàm lƣợng các kim loại 

trong trầm tích bãi triều có xu hƣớng tăng dần từ cửa Văn Öc đến Khu 

du lịch Đồ Sơn. Vì vậy, để đảm bảo chất lƣợng trầm tích, đặc biệt là 

khu vực nuôi ngao cần thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trƣờng trầm 

tích cụ thể nhƣ có các biện pháp hạn chế hoạt động gây ô nhiễm của 

khu du lịch Đồ Sơn cũng nhƣ các hoạt động nuôi trồng thủy sản. 

265  Đại học 

Nghiên cứu, đánh 

giá hiện trạng tài 

nguyên du lịch 

địa chất huyện 

đảo Cô Tô và đề 

xuất một số giải 

pháp phát triển 

du lịch bền vững 

Dƣơng Thị 

Việt 

TS. Nguyễn 

Thùy Dƣơng 

Kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa và phỏng vấn khách du lịch, 

thống kê, phân loại một số điểm di sản tại huyện tại huyện đảo Cô Tô 

cho thấy huyện Cô Tô có đa dạng địa chất cao với các dạng Di sản Địa 

chất: cấu tạo, thạch học, địa tầng, khoáng vật, địa hình, địa mạo, có 

tiềm năng lớn trong phát triển du lịch địa chất. Cùng với những bản 

sắc, văn hóa từ thời xa xƣa nhƣ văn hóa làng chài, những giá trị lịch sử 

lâu đời,… Đây chính là cơ hội để du lịch địa chất  phát triển, kết hợp 

với các giá trị văn hóa, thẩm mỹ, cùng các điểm du lịch trong tỉnh và 

các vùng lân cận tạo nên các tuyến du lịch hấp dẫn. Từ đó giúp bảo vệ 

tài nguyên du lịch, phát triển kinh tế bền vững. Trên cơ sở nghiên cứu, 

đánh giá các giá trị đa dạng địa chất và hiện trạng phát triển du lịch, sử 

dụng phƣơng pháp SWOT đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội và thách thức, sinh viên đã đƣa ra 3 giải pháp về phát triển du lịch 

bền vững đối với huyện Cô Tô gồm: Cải thiện chất lƣợng môi trƣờng, 

Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

ngƣời dân và khách du lịch trong bảo vệ môi trƣờng gắn liền với phát 

triển du lịch. 

266  Đại học 

Ứng dụng công 

nghệ GIS xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ 

quản lý tài 

nguyên du lịch 

thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh 

Nguyễn Thị 

Lan Anh 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng 

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, hệ thống 

thông tin địa lý GIS ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi, phục vụ đắc 

lực cho công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nói 

chung và tài nguyên du lịch nói riêng. Nghiên cứu này đã sử dụng công 

nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý du lịch thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu đã đánh giá đƣợc tiềm năng tài 

nguyên du lịch, nêu đƣợc thực trạng khai thác tài nguyên du lịch, đánh 

giá đƣợc hiện trạng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ du lịch tại thành phố 
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Hóa Sầm Sơn để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên du lịch 

(Thắng cảnh; Bãi biển; Di tích lịch sử - văn hóa; Làng nghề) và dữ liệu 

về dịch vụ du lịch (Khách sạn; Nhà nghỉ; Nhà hàng; Quán cà phê; Bến 

xe) phục vụ cho việc quản lý và phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn; 

biên tập đƣợc các bản đồ chuyên đề: Bản đồ tài nguyên du lịch thành 

phố Sầm Sơn; Bản đồ hiện trạng khai thác du lịch thành phố Sầm Sơn; 

Bản đồ dịch vụ du lịch thành phố Sầm Sơn; và Bản đồ đề xuất điểm, 

khu du lịch thành phố Sầm Sơn. Dựa vào phân tích SWOT đề xuất 

đƣợc một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, 

khai thác và phục vụ phát triển du lịch. Cơ sở dữ liệu GIS nghiên cứu 

đã đạt đƣợc là dữ liệu ban đầu để chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu GIS sang 

định dạng WebGIS. WebGIS giúp các nhà quản lý có thể cập nhật, truy 

xuất, hỏi đáp dữ liệu một cách nhanh và hiệu quả, giúp khách du lịch 

có thể tìm kiếm thông tin du lịch một cách dễ dàng, nhanh chóng. 

267  Đại học 

Nghiên cứu, đánh 

giá giá trị một số 

địa di sản vịnh 

Hạ Long và đề 

xuất một số biện 

pháp quản lý 

Trịnh Thị Tâm 
GS. TS. Tạ Hòa 

Phƣơng 

Nghiên cứu  đã sử dụng một số phƣơng pháp nhƣ liệt kê, thống kê các 

giá trị địa di sản, phƣơng pháp đánh giá giá trị địa di sản để đánh giá 

định tính một cách tổng quát các giá trị di sản khó có thể định lƣợng và 

phƣơng pháp SWOT nhằm khai thác điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tận 

dụng những cơ hội và thấy trƣớc những nguy cơ, từ đó đƣa ra những 

phƣơng pháp giải quyết dựa theo những phân tích trƣớc đó. Kết quả 

cho thấy rằng Vịnh Hạ Long  là một trong những di sản thiên nhiên thế 

giới tiêu biểu của Việt Nam nơi có đa dạng địa chất cao  và nhiều điểm 

di sản địa chất có giá trị nổi bật ngoại hạng so với khu vực và trên thế 

giới. Vịnh Hạ Long liền kề với thành phố Hạ Long là trung tâm kinh tế, 

chính trị của tỉnh Quảng Ninh nên có nhiều lợi thế về phát triển du lịch. 

Kết quả đạt đƣợc đã góp phần cung cấp thông tin trong quá trình đánh 

giá giá trị một số các địa di sản. 

268  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá tài nguyên 

thiên nhiên khu 

bảo tồn biển Cù 

Lao Chàm phục 

Phạm Nhật Hà 

TS. Trần Thế 

Liên 

ThS. Nguyễn 

Thùy Linh 

Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm sở hữu rất nhiều giá trị tự 

nhiên với nhiều ƣu thế cho phát triển du lịch sinh thái; Đề tài khóa luận 

đã sử dụng các phƣơng pháp chính bao gồm khảo sát thực địa, điều tra 

xã hội học, GIS và cơ sở viễn thám để đánh giá đƣợc hiện trạng khai 

thác và sử dụng các dạng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển du 
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vụ phát triển du 

lịch sinh thái và 

đề xuất biện pháp 

quản lý 

lịch sinh thái tại KBTB Cù Lao Chàm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

các bãi biển đẹp vẫn giữ đƣợc chất lƣợng môi trƣờng tốt và có tiềm 

năng để phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới; rạn san hô và 

nguồn lực thủy sản bị suy thoái bởi hoạt động khai thác của ngƣời dân 

địa phƣơng; thảm thực vật tƣơi tốt bắt đầu bị ảnh hƣởng bởi công trình 

xây dựng. Từ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên đánh giá đƣợc nghiên 

cứu đề xuất các giải pháp quản lý, mô hình quản lý bảo tồn và khai thác 

bền vững tài nguyên thiên nhiên KBTB Cù Lao: mô hình đồng quản lý 

nguồn lợi thủy sản và mô hình quản lý rừng cộng đồng. 

269  Đại học 

Nghiên cứu, đánh 

giá một số di sản 

địa chất tỉnh 

Quảng Bình và 

đề xuất các giải 

pháp quản lý 

hiệu quả 

Lê Thị Quỳnh 

Nhƣ 

GS. TS. Tạ Hòa 

Phƣơng 

Quảng Bình đƣợc mẹ thiên nhiên vô cùng ƣu ái ban tặng rất nhiều di 

sản địa chất có ý nghĩa khoa học, giáo dục và tiềm năng khai thác du 

lịch rất lớn. Rất nhiều nghiên cứu về các di sản địa chất của tỉnh Quảng 

Bình cũng đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, vẫn chƣa 

có nhiều nghiên cứu đi sâu vào đánh giá giá trị của những di sản địa 

chất đó và vấn đề bảo tồn, quản lý các di sản vẫn còn khá nhiều bất 

cập. Khóa luận tập trung vào phân tích đánh giá giá trị di sản thông qua 

3 tiêu chí khoa học, giáo dục và tiềm năng du lịch dựa vào công trình 

nghiên cứu của Rocha và nnk (2013) và Braga (2002). Bên cạnh đó, 

khóa luận còn áp dụng phƣơng pháp phân tích SWOT để phân tích các 

điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – thách thức đối với các di sản địa chất 

– địa mạo và đƣa ra các chiến lƣợc phù hợp với điểm mạnh – điểm yếu 

của các di sản, đồng thời tận dụng các cơ hội sẵn có và hạn chế những 

khó khăn thách thức đƣợc đặt ra. Kết quả nghiên cứu, đánh giá nhận 

đƣợc khá khả quan cho thấy tiềm năng lớn của các điểm di sản cho lĩnh 

vực khai thác du lịch cũng nhƣ phục vụ cho khoa học giáo dục. Về vấn 

đề công tác bảo tồn, quản lý khóa luận cũng đã đề xuất một số giải 

pháp trên các phƣơng diện quy hoạch phát triển, môi trƣờng, lao động, 

cơ chế quản lý, quảng bá hình ảnh,... 

270  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng môi trƣờng 

nƣớc lƣu vực 

sông Nhuệ - Đáy 

Nguyễn Thị 

Xuân 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Liễu 

TS. Trần Đăng 

Quy 

Hiện nay, môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - sông Đáy đang bị ô 

nhiễm bởi các nguồn thải từ hoạt động nhân sinh và phát triển kinh tế 

của ngƣời dân. Thông qua việc sử dung cơ sở dữ liệu về 14 thông số 

đánh giá chất lƣợng nƣớc tại 34 vị trí quan trắc, vào 4 thời điểm trong 
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và đề xuất các 

biện pháp quản 

lý 

năm 2017 (tháng 6, 7, 10, 11), chỉ số môi trƣờng WQI đƣợc tính toán. 

Từ đó đƣa ra đánh giá về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc trên lƣu vực 

sông Nhuệ - sông  Đáy và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy: thông số gây ô nhiễm cao tại các sông trong 

TP Hà Nội là BOD5, COD, DO, N-NH4 tại tất cả các điểm quan trắc; 

khu vực sông Nhuệ mức độ ô nhiễm các thông số BOD5, COD, DO, 

N-NH4 tại các điểm Cầu Tó, Cự Đà, Cống Liên Mạc, Cầu Hồng 

Phú,…; trên sông Đáy bị ô nhiễm sắt ở Thƣợng Kiệm, Đò Mƣời, Cửa 

Đáy trƣớc khi nguồn nƣớc đổ ra biển, N-NO2 vào tháng 6,7 ở đoạn 

sông qua Hà Nam, COD vào tháng 6 so với mức quy chuẩn loại B1 của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 

trên lƣu vực sông Nhuệ- sông Đáy bằng chỉ số WQI vào tháng 

11(tháng có mức độ ô nhiễm cao nhất trong 4 đợt quan trắc) cho thấy 

khả năng điều tiết, điều hòa nguồn nƣớc trên các đoạn sông có thêm 

nguồn nƣớc từ các phụ lƣu là khá tốt (ở TP Phủ Lý nơi sông Nhuệ đổ 

vào sông Đáy, đoạn qua điểm Thƣợng Kiệm có sông Đào chảo vào), 

trên sông Nhuệ và các sông trong TP Hà Nội chất lƣợng nƣớc rất thấp 

ko đáp ứng cho sử dụng và cần có các biện pháp cải tạo. Kết quả đƣa ra 

góp phần cung cấp về thông tin và đành giá hiện trạng, biến động của 

môi trƣờng để phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguôn nƣớc hợp lý 

và hiệu quả nhất. Từ đó đƣa ra các biện pháp làm giảm sự gia tăng ô 

nhiễm môi trƣờng và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc trên lƣu vực 

sông Nhuệ- sông Đáy. 

271  Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm khu vực 

huyện Hải Hà 

phục vụ phát 

triển bền vững  

Lê Văn Dũng 
TS. Lƣu Việt 

Dũng 

Khu vực huyện Hải Hà có vai trò vô cùng quan trọng đối với ngƣời dân 

địa phƣơng trong khu vực. Đó là nguồn sinh kế chính của hầu hết 

ngƣời dân địa phƣơng trong khu vực. Trong nghiên cứu này, các chỉ  số  

và nguyên tố  vi lƣợng của môi trƣờng nƣớc tầng mặt và trầm tích mặt 

đƣợc sử  dụng để  nghiên cứu đặc điểm môi trƣờng của khu vực. Kết 

quả  nghiên cứu chỉ ra rằng: Môi trƣờng nƣớc tầng mặt trong khu vực 

nghiên cứu đang có dấu hiệu suy giảm về chất lƣợng, xuất hiện một số 

điểm thu thập mẫu cho kết quả một số chỉ số vƣợt quy chuẩn kỹ  thuật 

quốc gia về  chất  lƣợng nƣớc biển, cụ  thể  là: TY18-25 có hàm lƣợng 
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cadimi vƣợt quy chuẩn; các mẫu: TY18-15, TY18-18, TY18-24, TY18-

26 có hàm lƣợng asen vƣợt quy chuẩn. Môi trƣờng trầm tích mặt, các 

điểm thu thập mẫu đều cho kết quả  nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng trầm tích và hàm lƣợng các nguyên tố vi lƣợng trong 

trầm tích có xu hƣớng giảm so với kết quả  công bố  của tác giả  Trần 

Đăng Quy năm 2012,  

cụ thể là: Hàm lƣợng asen trung bình trong nƣớc giảm 2,7 lần, hàm 

lƣợng thủy ngân trung bình giảm 132 lần,  hàm lƣợng cadimi trung 

bình giảm 19,8 lần, hàm lƣợng mangan trung bình giảm 7,08 lần, hàm 

lƣợng chì trung bình giảm 2,4 lần. Riêng có hàm lƣợng cadimi và đồng 

trong trầm tích mặt của khu vực nghiên cứu tăng 19,8 lần và 1,1 lần. 

Từ  các kết quả nghiên cứu về đặc điểm môi trƣờng biển của khu vực 

kết hợp với điều kiện tài nguyên, vị trí và quy hoạch của địa phƣơng 

sinh viên đề xuất phân vùng chức năng thành 3 vùng là: Vùng I -  Vùng 

bảo tồn, phục hồi rừng ngập mặn (RNM) (ven biển Quảng Phong –  

Đƣờng Hoa); Vùng II  –  Vùng bảo tồn thiên nhiên, nuôi trồng thủy hải 

sản và phát triển du lịch (từ  phía Đông Nam đảo Hòn Miều  –  bờ  Tây 

đảo Cái Chiên, chạy theo hƣớng Tây Nam tới hết khu vực nghiên cứu); 

Vùng III – Vùng khu công nghiệp và cảng biển Hải Hà (từ Quảng Điền 

tới bờ Tây đảo Cái Chiên, chạy theo hƣớng Đông Bắc tới hết khu vực 

nghiên cứu). Cùng với đó sinh viên, đề xuất các giải pháp công trình và 

phi công trình nhằm định hƣớng bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên 

hợp lý để phục vụ phát triển bền vững cho khu vực nghiên cứu. 

272  Đại học 

Ứng dụng công 

nghệ Viễn thám 

đánh giá sự thay 

đổi hàm lƣợng 

trầm tích lơ lửng 

trong nƣớc sông 

Hồng lấy ví dụ 

ngã ba sông, tỉnh 

Phú Thọ 

Lƣơng Thị 

Phƣơng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Sông Hồng là con sông lớn thứ hai ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế, an ninh, chính trị và đời sống dân cƣ vùng 

đồng bằng sông. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tăng 

nhanh khiến chất lƣợng nƣớc sông suy giảm gây ra nhiều tổn thất về 

môi trƣờng cũng nhƣ điều kiện sống của con ngƣời. Trầm tích lơ lửng 

(TTLL) là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự thay đổi môi trƣờng 

nƣớc sông. Khóa luận sử dụng 2 nhóm phƣơng pháp chính là khảo sát 

thực địa và xử lí ảnh vệ tinh, lập sơ đồ phân bố hàm lƣợng TTLL. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển một phƣơng pháp mới giúp 
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đánh giá nhanh sự thay đổi hàm lƣợng TTLL theo không gian và thời 

gian thông qua việc sử dụng các kênh phổ ảnh Landsat (TM, MSS, 

OLI). Mô hình thực nghiệm đƣợc áp dụng để xây dựng phƣơng trình 

tính toán hàm lƣợng TTLL cho khu vực nghiên cứu. Kết quả bản đồ 

phân bố hàm lƣợng TTLL của khu vực nghiên cứu trong giai đoạn 

1985 – 2017 cho thấy: (1) Hàm lƣợng TTLL tập trung cao nhất ở khu 

vực sông Thao và nửa dòng chính phía bờ trái sông Hồng, thấp nhất ở 

khu vực sông Lô; (2) Hàm lƣợng TTLL tại đoạn sông nghiên cứu có xu 

hƣớng giảm trong giai đoạn từ năm 1985-2017;(3) Sông Thao đóng vai 

trò chính trong việc cung cấp TTLL cho sông Hồng. Phân bố hàm 

lƣợng TTLL giữa các nhánh sông Lô, Đà, Thao cũng thay đổi, đặc biệt 

từ khi hệ thống đập thủy điện trên thƣợng lƣu sông Đà và sông Lô đƣợc 

xây dựng và đƣa vào vận hành. Phƣơng pháp nghiên cứu này là cơ sở 

khoa học cho quản lý và bảo vệ môi trƣờng nƣớc sông Hồng.  

273  Đại học 

Nghiên cứu giám 

sát thực hiện quy 

hoạch sử dụng 

đất thành phố 

Huế bằng công 

nghệ viễn thám 

và GIS 

Nguyễn Thùy 

Trang 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng 

Khóa luận này thực hiện nghiên cứu giám sát quy hoạch sử dụng đất 

bằng việc ứng dụng ảnh viễn thám Worldview-2 năm 2016 để xây 

dựng Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất cùng khảo sát thực địa năm 2018 

để xem xét tình hình thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế 

đến năm 2020. Khóa luận đã thống kê đƣợc các loại hình sử dụng đất 

chƣa theo quy hoạch năm 2016 tập trung vào 8 chỉ tiêu giám sát bao 

gồm: đất du lịch, đất di tích danh thắng, đất cơ sở văn hóa, đất ở đô thị, 

đất phi nông nghiệp khác, đất rừng đặc dụng, đất khu công nghiệp, đất 

sông suối. Tổng diện tích của 8 loại đất chƣa theo quy hoạch là 511,38 

ha chiếm 7,24% diện tích sử đụng đất của toàn thành phố. Tính đến 

năm 2018 thì chỉ có hai khu vực đang tiến hành thực hiện theo quy 

hoạch, tổng diện tích của hai khu vực này là 17,2ha, chiếm 3.36% diện 

tích đất cần thay đổi theo quy hoạch. Trong hai thời điểm năm 2016 và 

2018 không có loại hình sử dụng đất nào sai quy hoạch. Trên cơ sở 

thực tiễn đó cùng việc tìm hiểu các nguyên nhân, khóa luận cũng đề 

xuất đƣợc một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất tại thành phố Huế. 

274  Đại học Đánh giá đặc Nguyễn TS. Lƣu Việt Khu vực ven biển vịnh Tiên Yên tập trung phần lớn diện tích đất canh 
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điểm môi trƣờng 

đất nông nghiệp 

khu vực ven biển 

vịnh Tiên Yên 

nhằm đề xuất 

giải pháp hợp lý 

Thanh Tùng Dũng tác nông nghiệp của 3 huyện Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, có vai trò 

quan trọng trong đảm bảo phát triển kinh tế và an ninh lƣơng thực. Tuy 

nhiên, việc sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực còn nhiều điểm bất 

hợp lý nhƣ sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, trình độ 

thâm canh hạn chế gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng. Trong nghiên cứu 

này, các thông số hóa lý (độ ẩm, dung trọng, thành phần cơ giới, độ 

chua hoạt tính (pHH2O), hàm lƣợng chất hữu cơ (OM)); chất dinh 

dƣỡng (hàm lƣợng lân tổng số, đạm tổng số và Kali tổng số) và kim 

loại nặng (Fe, Cd, Cu, Mn, Pb, Zn, As, Hg) đƣợc sử dụng để đánh giá 

đặc điểm môi trƣờng đất sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực nghiên cứu có dung trọng 

thấp, chủ yếu là đất chua, hàm lƣợng vật chất hữu cơ và chất dinh 

dƣỡng đều ở mức trung bình thấp. Kết quả phân tích hàm lƣợng kim 

loại nặng trong đất cho thấy môi trƣờng đất nông nghiệp biểu hiện ô 

nhiễm As và Cd ở mức nhẹ tại các khu vực đất trồng lúa tại các điểm 

lấy mẫu trên địa bàn huyện Hải Hà, huyện Tiên Yên và một điểm đất 

trồng màu của huyện Đầm Hà với hàm lƣợng As cao hơn 15 mg/kg và 

Cd cao hơn 1.5 mg/kg. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các giải pháp sử 

dụng hợp lý tài nguyên bao gồm giải pháp quy hoạch, quản lý (Điều 

tra, phân hạng đất đai, điều ra thoái hóa đất, ô nhiễm đất quy hoạch 

tổng thể, xây dựng khu vực sản xuất theo mô hình chuyên canh, 

khuyến khích, hỗ trợ cho những hoạt động cải thiện môi trƣờng đất); 

giải pháp khoa học kỹ thuật (Cải tạo đất, đề xuất sử dụng giống cây có 

khả năng thích nghi với đặc điểm môi trƣờng đất tại địa phƣơng, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm môi trƣờng đất tại địa phƣơng). 

275  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng môi trƣờng 

nƣớc làng nghề 

bún bánh Thanh 

Lƣơng, xã Bích 

Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành 

Vũ  Thị Hiền 
TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Hà 

Làng Thanh Lƣơng thuộc địa phận xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bún bánh. Sản phẩm 

của làng đƣợc xuất đi khắp các khu vực lân cận, mang lại thu nhập 

chính cho ngƣời dân trong thôn và giải quyết việc làm cho nhiều lao 

động. Tuy nhiên, với đặc trƣng sản xuất phát sinh nhiều nƣớc thải chứa 

hàm lƣợng chất hữu cơ lớn, Thanh Lƣơng đang phải đối mặt với thách 

thức về ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Do đó, nghiên cứu đƣợc thực hiện 
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phố Hà Nội và đề 

xuất một số giải 

pháp quản lý. 

với mục đích đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc làng nghề Thanh 

Lƣơng và đề xuất một số giải pháp quản lý phù hợp thông qua quá trình 

khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu (cán bộ quản lý) và phỏng vấn bảng 

hỏi (49 hộ dân), kết hợp với việc lấy 12 mẫu nƣớc sản xuất, nƣớc mặt, 

nƣớc ngầm và tiến hành hành phân tích các chỉ tiêu BOD5, COD. Kết 

quả phân tích mẫu cho thấy giá trị BOD5 và COD trong 3 mẫu nƣớc 

sản xuất trung bình cao gấp 37 lần và 18 lần so với QCVN 

40:2011/BTNMT; trong 7 mẫu nƣớc mặt cao gấp 23 lần và 25 lần so 

với QCVN 08-MT:2015/BTNMT và 1/2 mẫu nƣớc ngầm có giá trị 

COD vƣợt QCVN 09-MT:2015/BTNMT 21 lần. Kết quả phỏng vấn 

cho thấy 41% số hộ cho rằng chính quyền địa phƣơng đã quan tâm tới 

hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trƣờng tại địa phƣơng, tuy nhiên hiệu 

quả quản lý mang lại chƣa cao với 43% ý kiến đánh giá ở mức kém và 

40% đánh giá ở mức trung bình. Ngoài ra, ý thức bảo vệ môi trƣờng 

của các hộ còn hạn chế. Trên cơ sở đó, các giải pháp về hoàn thiện hệ 

thống quản lý, chính sách; xây dựng Hƣơng ƣớc bảo vệ môi trƣờng; 

tăng cƣờng hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; 

xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đƣợc đề xuất nhằm đảm 

bảo sự phát triển bền vững của làng nghề Thanh Lƣơng. 

276  Đại học 

Ứng dụng công 

nghệ viễn thám 

giám sát biến 

động diện tích 

đất làm muối dải 

ven biển tỉnh 

Nam Định giai 

đoạn 1991- 2017 

Trần Anh 

Tuấn 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Trong những năm gần đây, đất làm muối ở dải ven biển tỉnh Nam Định 

đang có xu hƣớng chuyển một phần sang đất nuôi trồng thủy sản hoặc 

đất trồng màu nhằm đảm bảo sinh kế cho các hộ diêm dân ở khu vực 

này. Trƣớc thực trạng đó, công tác quản lý đòi hỏi cần phải xây dựng 

cơ sở dữ liệu về kiểm kê diện tích đất làm muối – một loại hình đất 

ngập nƣớc, trong thời gian dài nhằm xác định hiện trạng phân bố các 

vùng đất làm muối cũng nhƣ biến động diện tích đất làm muối theo 

không gian và thời gian trong thời gian nghiên cứu. Để làm đƣợc việc 

đó, khóa luận đã sử dụng 12 ảnh Landsat trong giai đoạn 1991-2017, 

tiến hành giải đoán ảnh và chiết tách dữ liệu viễn thám về đất làm 

muối, kết hợp với công cụ chồng chập trong GIS để đƣa ra đƣợc hiện 

trạng phân bố và biến động diện tích đất làm muối các xã, các huyện 

ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 1991-2017. Kết quả nghiên cứu cho 
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thấy, diện tích đất làm muối giảm mạnh qua các năm, từ 1.707 ha (năm 

1991) xuống còn 713 ha (năm 2017), và đặc biệt giảm mạnh nhất trong 

10 năm trở lại đây. Quy mô không gian đất làm muối cũng bị thu hẹp 

lại, chỉ còn tập trung chính ở xã Bạch Long, Hải Chính và Nghĩa Phúc. 

Một số vùng đất làm muối trƣớc kia nay đã chuyển một phần hoặc toàn 

bộ diện tích sang trồng màu hoặc nuôi trồng thủy sản nhƣ Hải Triều, 

Hải Hòa, Thịnh Long, Quất Lâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần 

thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm kê diện tích đất làm muối 

hàng năm thông qua công cụ viễn thám.  Các nhóm giải pháp quản lý 

bao gồm các chính sách đầu tƣ cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lƣợng sản 

xuất muối; chuyển đổi hiệu quả các vùng đất làm muối sang nuôi trồng 

thủy sản; đẩy mạnh khoa học kỹ thuật trong quản lý đất đai.  

277  Đại học 

Holocene 

paleoenvironmen

t of Thanh Hoa 

coastal zone by 

pollen and spore 

data from TH1 

core  

Đặng Thị 

Minh Hà 

TS. Nguyễn 

Thùy Dƣơng 

20 sample from a sediment core (TH1) at Thanh Hoa coastal zone were 

selected for pollen and spore analysis. 2 pollen zone were divided by 

fluctuation of mangrove, back mangrove pollen types such as 

Bruguiera sp, Rhizophora sp, Ceriops sp., Acrostichum sp indicate that 

TH1 borehole is strongly influenced by waves and tides. The results 

shows that the TH1 core developed in three periods from subtidal flat to 

intertidal flat and seashore which indicates lowering of sea level. 

278  Đại học 

Sedimentary 

characteristics 

Song Ba 

formation in the 

borehole LK.N02 

in Krong Pa, Gia 

Lai 

Hoàng Văn 

Cƣờng 

TS. Trần Thị 

Thanh Nhàn 

ThS. Nguyễn 

Đức Chinh 

14 sedimentary rock samples were collected from the borehole LK.N02 

in Krong Pa area for petrographical analysis. The results shows that grit 

content in grit stone and gritty sandstone decrease by depth while the 

grain size of sandstone varies by depth. Petrographical results allow to 

conclude a changing of sedimentary environment for the Song Ba 

formation from alluvial environment to lake environment.  

279  Đại học 

Lithological 

characteristics of 

columnar basalt 

of dray nur and 

dray sap 

waterfalls in the 

Nguyễn Thị 

Cẩm Lanh 

PGS.TS.Nguyễ

n Thị Minh 

Thuyết 

This thesis studied mineral components and their characteristics of 

columnar basalt of Dray Nur-Dray Sap water falls inoder to initial 

intepret the forming condition of columnar basalt in the past. By using 

composition of major elements, the basalts rocks are divided in 4 sub-

groups named basanite, trachy-basalt, basalt and basaltic andesite. 

Meanwhile, some of them are observed in vesicular form. The basalt 
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central highlands 

of Vietnam 

rocks are also classified based on their texture.Rock-forming mineral of 

the columnar basalt are olivine, plagioclase and clinopyroxene. Based 

on mineral components and chemical compositions, the columnar 

basalt of the Dray Nur-Dray Sap waterfall are identified as tholeiitic 

and alkaline series.    

280  Đại học 

Mineral 

characteristics of 

clay in Di Linh, 

Lam Dong 

province 

Phạm Thị 

Xuân Thủy 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Minh Thảo 
 

281  Đại học 

Mineralogical 

characteristics of 

Bac Nam Xe rare 

earth deposit in 

Phong Tho 

district, Lai Chau 

province 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Minh Thảo 

The research “Mineralogical characteristics of Bac Nam Xe Rare Earth 

Deposit in Phong Tho District, Lai Chau Province” was chosen to 

provide more information about the ore in the Bac Nam Xe deposit. 

The weathered ore sample taken from Bac Nam Xe deposit was 

analyzed by using X- Ray diffraction (XRD), Inductively coupled 

plasma mass spectroscopy (ICP-MS) to determine minerals and REE 

characteristics, which are presented in the following features: In term 

of major element, Bac Nam Xe deposit is composed mainly of high 

concentration of Fe2O3 and Al2O3, the percentages of other oxides such 

as CaO, K2O, Ti2O, MgO, MnO are lower. Regarding to trace element 

and REEs, Bac Nam Xe contain high concentration of useful elements 

such as: Ba, Nb, Sr, REEs, especially LREEs. Despite of low 

concentration of REE and as compared with Dong Pao and Mountain 

Pass deposit, this deposit is exceptionally rich in HREE. The ore 

minerals that bring huge economic potential are bastnaesite, monazite, 

barite and uranpyrochlore 

282  Đại học 

Impact of 

mineral resources 

exploitation on 

surface water 

environment in 

Ta Pan Pb-Zn 

Nguyễn Thúy 

Liễu 

PGS.TS. Trần 

Tuấn Anh 

Now, mineral resources mining in Vietnam is rapidly developing. In 

addition to contributing actively to the development of our country, 

these activities also contributed to the pollution of the environment. 

The effect of mineral resources exploitation on surface water 

environment in Ta Pan Pb-Zn is evaluated based on pH value and 

heavy metals concentration in surface water and waste water. The 
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mine in Ha 

Giang province 

results shows that Ta Pan Pb-Zn mine waste contains a lot of heavy 

metals. When heavy metals are dispersed into environment causing 

environmental pollution such as water pollution. When human use 

polluted water, they can suffer from diseases like skin disease, cancer 

and heart disease.  

283  Đại học 

Geological and 

mineralogical 

characteristics of 

sulfide 

formations in Na 

Son Pb-Zn 

deposits in Ha 

Giang province, 

northeastern 

Vietnam 

Lê Thị Thanh 

Thủy 

PGS.TS. Trần 

Tuấn Anh 

The research subject and scope of this thesis is Pb-Zn ore in Na Son 

deposits, Ha Giang province. According to the study about 

characteristics of geological and mineralogical of sulfide mineralization 

in the Na Son Pb-Zn deposit, Ha Giang Province, Northern Vietnam. 

The study found that the major ore mineral assemblages in Na Son Pb-

Zn deposit are sphalerite, galena, chalcopyrite and pyrite. In general, 

the sequence mineralization of ore mineral assemblages in Na Son Pb-

Zn deposit is in the following order: Pyrite, chalcopyrite formed earlier, 

often in euhedral texture; sphalerite dispersed into rock and then, 

galena formed and dispersed into rock or replaced sphalerite. Sphalerite 

deposit has relatively high proportion compare with other major sulfide 

mineral in the study area, the amount of Fe content relatively negative 

correlation with Zn content. Other rare elements have very low rates. 

Galena has the proportion equivalent with sphalerite; the amount of Ag 

in galena is average.Chalcopyrite has the average proportion, the 

content of major elements are relatively corresponds to the theoretical 

component and rare element is very low 

284  Đại học 

Mineralogical 

characteristics 

and formation 

conditions of 

granitoids in 

Phia-Bioc 

complex in 

Vieng Xai, Laos 

Nguyễn Thu 

Hà 

PGS.TS. Trần 

Tuấn Anh 

5 samples of the Phia Bioc Complex in at Vieng Xai district, Hon Phan 

Province, Laos was selected for study mineralogical characteristics and 

forming condition of granitoids in the area.The rocks in Vieng Xai 

display homogenous in petrographic composition. The chemical 

composition is high in aluminum and low titanium, iron, magnesium, 

and manga. As a results, it illustrates for characteristics of alkaline 

series and S-type granite. The forming temperature of the granitoid 

range from 520-570oC which make titanium is just only 0.2% and the 

content of albite double anorthite. Magnesium content in the granitoid 

in Vieng Xai is very different from that in Tam Tao, Vietnam. 
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285  Đại học 

Petrographical 

diversity of 

multi-colored 

rocks pile in 

Binh Thuan 

province 

Phạm Thị Mơ 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Minh Thuyết 

To demonstrate petrographical diversity of multi-color rock piles in 

Eastern Binh Thanh commune, petrographical and chemical analysis 

was carried out to classify the rocks. Mineral and rock texture were 

described via optical microscope. Chemical composition was used XRF 

methods. The rock samples were named using mineral and chemical 

diagram. They are mainly belongs to granite, rhyolite, hornfel and 

sandstone. Granite might be broughted from Deo Ca complex while 

rhyolite might be from Nha Trang formation. Sandstone has not been 

found in any formation surrouding the study area.     

286  Đại học 

Geochemical 

characteristics of 

source rocks in 

the Ky Lan 

prospect, block 

107 of northern 

Song Hong basin 

Nguyễn Thị 

Hiền 

TS. Nguyễn 

Đình Nguyên 
 

287  Đại học 

The 

characteristics of 

seismic facies 

and depositional 

environment of 

early miocene 

sediments in the 

block 102-106, 

northern Song 

Hong basin. 

Phạm Thị 

Phƣơng 

TS. Nguyễn 

Thế Hùng 

ThS. Phạm 

Khoa Chiết 

Gamma ray and seismic data from some boreholes in blocks 102-106 in 

the Song Hong basin were used to intepret about depositional 

environment of the bloks. Other data including geological, geochemical 

and paleontological data also be used to determine geological age and 

quality of the reservoir. The results shows that main source of sedimnet 

supplies for the study area is from is from the Northwest and Northeast. 

The Early Miocene sediments in the blocks were divide into 2 parts: 

Upper part was mainly formed in deltas and swamps. The marsh 

environment developed quite extensivly in the central and southwestern 

part of the blocks 102. Lower part was formed in prodelta and wetland 

environment.   

288  Đại học 

Evaluation of the 

hydrocarbon 

potential of 

prospect D1 in 

block 102-106, 

Trần Thị Thùy 

Dƣơng 

TS. Nguyễn 

Thế Hùng 

ThS. Phạm 

Khoa Chiết 

The thesis evaluate the geological risk for petroleum exploitation of D1 

prospect. The results shows that D1 prospect is one of the biggest 

prospect in the bloks 102-106 in the North of the Song Hong basin. D1 

is considered to be having high petroleum potential however the 

probability of success of the D1 prospect is only about 17,28%. 
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northern Song 

Hong basin 

289  Đại học 

Gemological and 

mineralogical 

characteristics of 

serpentinite in 

Suoi Giang, Van 

Chan district, 

Yen Bai province 

Nguyễn Thị 

Nhung 

PGS.TS. Ngụy 

Tuyết Nhung 

PGS.TS.Nguyễ

n Thị Minh 

Thuyết 

Geomological and mineralogical characteristics of 4 serpentinite 

samples in Suoi Giang area were investigated by standard gemological 

methods, XRD, petrographic microscope, and EPMA method.The 

results shows that the materials includes all 3 phase of serpentinite 

group mineral including lizadite, antigorite, chrysotile. The EPMA 

shows that color causing of antigorite and lizadite. In antigorite, the 

deep green color is more content of Fe
2+, 

the content of FeO decrease 

when color of mineral is undertint. In this study, lizadite has high 

content of FeO and it also has clinochlore. Gem-quality of serpentine is 

characterized by fine color, compact microstructure.  

290  Đại học 

Holocene 

paleonevironmen

t of a 

sedimentary core 

in Dong Phong 

commune, Thai 

Binh province by 

pollen and spore 

analysis. 

Trịnh Thị 

Hiền 

TS. Nguyễn 

Thùy Dƣơng 

20 samples  from a sediment core (11.19m to 19.7m) were selected for 

pollen and spore analyis to study on paleoenvironmental change in 

Holocene in the Red River Delta. 4 pollen zones were divided based on 

mangrove and back mangrove fluctuation. The results shows that that 

the environmental condition of the study area was change from delta 

front platform to low tidal flat, sandy beach and high tidal flat 

respectively.   

291  Đại học 

Holocene 

sedimentary 

environment of 

Thanh Hoa 

coastal area base 

on diatom 

analysis of core 

sediment. 

Mai Anh Đức 

TS. Vũ Văn Hà 

TS. Nguyễn Thị 

Thu Cúc 

Diatoms are an important ecological group because of abundance and 

rapid evolution of diatoms species. Diatoms are widely used in 

biostratigraphy, especially in high silica marine sediments. In addition, 

they are highly sensitive group with environment, thus, they are also 

considered to be a group instructed paleoenvironment and 

paleogeographical. In the thesis, 40 sediment samples in TH2 core of 

Thanh Hoa delta, which were collected from 2 – 15m deep of 

sediments, were analyzed. The analytical results diatoms by 

microscope showed that in the sediment samples, 14 species of diatoms 

was identified and determined, and divided to 3 ecological groups by 

habitat and 2 ecological group by life form. They are marine diatoms 
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group, brackish diatoms group, freshwater diatoms group and benthic 

diatoms group, planktonic diatom group. There are many species in 

each group such as Diploneis interrupta, Nitzschia cocconeiformis, 

Cyclotellastylorum, Cyclotella striata Diploneis smithii, Paralia 

sulcate, Coscinodiscus gigas, Rhizosolenia bergonii, Campylodiscus 

sp, … The presence of diatoms directives with relatively large number 

of valves in almost analyzed samples are Diploneis interrupta, 

Nitzschia cocconeiformis. So they are benthic species. The different 

number of that 2 species are show the change of saltiness in the 

deposits environment. As a result, the environment mainly belongs to 

estuarine lagoon environment. During the transgression phase, the 

appearance of some of the Diatomeae shells that characterize the 

brackish benthic and marine benthic ecological group reflect the 

influence of marine to the study area with the dominance of marine.  

During the regression phase, The dynamics of the sea and the river are 

relatively strong, mainly sand sediments, indicating coastal zones and 

coastal estuaries formed in the study area. So diatom fossils are not 

preserved 

292  Đại học 

Petrological and 

environmental 

characteristics 

and reservoir 

quality of 

oligocene 

sandstones in the 

borehole CT4X 

of Cuu Long 

basin 

Đỗ Xuân Tiến 
GS.TS. Trần 

Nghi 

Structural analysis of core samples and quantitative analysis of CT 4X 

has provide important information about the lithofacies and 

sedimentary environments. The results shows that there is a close 

relationship between Me (porosity) and r (sedimentation coffficient).  

293  Đại học 

Assessment of 

heavy metals 

accumulation in 

Bui Kim Thoa 

Nguyen Xuan 

Hai; Le Xuan 

Anh 

Heavy metal pollution is a great issue in Bac Ninh province recently 

where various craft villages develop strongly. The thesis "Assessment 

of heavy metals accumulation in sediment affected by craft village 
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sediment affected 

by craft village 

development in 

Bac Ninh 

province 

 

development in Bac Ninh province" studies the concentration of heavy 

metals including arsenic (As), cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn), 

mercury (Hg), copper (Cu) and chromium (Cr) from obtained sediment 

samples taken around 7 craft villages including the Duong O – Phong 

Khe paper craft village, Tien Trong – Khac Niem noodle village, Chua 

Dam – Dinh Bang iron village, Duc Lan starch processing village, Duc 

Lan starch processing village, Duc Lan starch processing village, and 

Dong Ho painting village. The heavy metals content is analyzed using 

three methods: TCVN 6496:2009 (ISO 11047:1998) to determine the 

concentration of chromium, cadmium, copper, lead, and zinc; TCVN 

8467:2010 (ISO 20280:2007) to determine the concentration of arsenic; 

TCVN 8882: 2011 (ISO 16772: 2004) to determine the mercury 

content. After proccessing the research, all seven target heavy metals 

are detected. Heavy metals content found are within the threshold 

standard except for Cadmium content for samples taken in the Tien 

Trong noodle village, in the Chua Dam – Dinh Bang iron village and 

the Vong Nguyet silk village. Some of the target heavy metals content 

tends to exceed the theshold standard. That means the management 

agency should pay more attention to heavy metal problem in the Bac 

Ninh area. 

294  Đại học 

VEGETATION 

DIVERSITY 

ASSESSMENT 

AND MAPPING 

OF CUC 

Bui Tuan Anh Tran Van Thuy 

Cuc Phuong National Park, the first National Park of Vietnam, has 

distinct vegetation on karst landscape with high value of conservation. 

Insights into the characteristics, diversity, and distribution of vegetation 

of Cuc Phuong National Park is very important for effective 

conservation and management. However, in the last 20 years, there has 
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PHUONG 

NATIONAL 

PARK 

 

been no comprehensive research on vegetation of Cuc Phuong National 

Park. In this study, I assessed the vegetation diversity of Cuc Phuong 

National Park and established a large scale vegetation map. Ground 

surveys were conducted to analyze physiognomic structure and species 

composition of different vegetation units. Diversity value of these 

vegetation units were assessed by Shannon entropy and True diversity 

value. GIS, remote sensing was applied to aid vegetation classification 

and mapping. 12 natural vegetation units and 3 anthropogenic 

vegetation units were classified and mapped with detailed description. 

The most dominant type of vegetation is forest on limestone with 

83.72% of total area. Among them, the two most diverse vegetation 

units are forest communities on limestone slope and on karst valley with 

true diversity of 41.02 and 44.67 respectively. On the other hand, 

consisting only 3.69% of total area of Cuc Phuong National Park, the 

forest communities on siltstone have high diversity value (32.66 to 50 

true diversity index). The result provides a strong scientific base for 

further research on flora and vegetation of Cuc Phuong National Park as 

well as useful information for policy makers in future conservation 

plans.  

295  Đại học 

ASSESSING 

THE WATER 

FOOTPRINT 

IMPACT ON 

THE 

ENVIRONMENT 

IN QUAN LAN 

ISLAND, 

QUANG NINH 

Dang Thi 

Hong Nhung 
Luu Duc Hai 

Quan Lan island is an island of Van Don district in Quang Ninh 

province where has favorable conditions for development of tourism. 

Economic mainstay in Quan Lan is trade and services sector (especially 

tourism) has vital role in most of local‟s household income. However, 

due to the specific characteristics of the island, groundwater is the main 

source of living water of the island which is in danger of salinization 

and many wells are seriously polluted and can not be used. In order to 

have more water, people have to use rain water, but due to their 

scarcity, water shortages cause many people's lives to be difficult and 
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PROVINCE 

 

affects the economy. In this study, I assessing the water footprint impact 

on the environment in Quan Lan island with the aim of introducing 

brief overview of water resources in general and the use of water in 

socio-economic activities in Quan Lan island, Quang Ninh province. 

This study was used to measure the amount of water used to measure 

water consumption in Quan Lan island. Total water footprint is 

calculated as 171986.738 (m
3
/ year). Inside: 

Agriculture – aquaculture: 171986.738 (m
3
/ year). Equivalent to 0.41% 

of total water consumption. 

Trade - Services: 64805598 (m
3
/ year). Equivalent to 99.59% of total 

water consumption.   

Comparing with the supply of water, total water consumption accounts 

for about 80.58% of water resources in the island. Water consumption 

of  Quan Lan island is used mainly for tourism development and 

aquaculture. Water supply is quite abundant. The results provides an 

overview of production planning to maximize the benefits of water 

resources, to improve the effectiveness of water resource management 

and water environment protection in Quan Lan island derives from the 

current state of water footprints.  

296  Đại học  Le Thi Hanh 

Le Van Thien, 

Ngo Thi Tuong 

Chau 

Vietnam has a great potential for aquaculture, shrimps were 

identified as the main culture. There are other pathogens such as Vibrio 

spp. that generate significant production losses However, a small part of 

the farmers have achieved low results, even capital losses. Vibrio spp. 

were isolated from the hepatopancreas of moribund shrimp of 

commercial farms from Dong Binh, Nghia Hung, Nam Dinh. 3 strains 

of Vibrio spp. were isolated on TCBS agar called V1, V2 and V3. 

Different infection levels of Vibrio spp. were injected into 2 types of 

juvenile tiger shrimp (Penaeus monodon) such as mature shrimps and 
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post larvae to estimate their pathogenicity. For mature shrimps, strain 

V1 was found to cause 86.67%, 93.33% and 86.67% mortality of 

shrimps at infection levels of 10
5
, 10

6
 and 10

7 
cfu/g, respectively. Strain 

V2 was found to cause 53.33%, 63.33% and 66.67% mortality of 

shrimps at infection levels of 10
5
, 10

6
 and 10

7 
cfu/g, respectively. Strain 

V3 was found to cause 56.67%, 53.33% and 53.33% mortality of 

shrimps at infection levels of 10
5
, 10

6
 and 10

7 
cfu/g, respectively. For 

PL9, strain V1 was found to cause 75.83%, 85% and 92.5% mortality of 

shrimp at infection levels of 10
5
, 10

6
 and 10

7 
cfu/g, respectively. Strain 

V2 was found to cause 75%, 80% and 89.17% mortality of shrimp at 

infection levels of 10
5
, 10

6
 and 10

7 
cfu/g, respectively. Strain V3 was 

found to cause 78.33%, 76.67% and 87.5% mortality of shrimps at 

infection levels of 10
5
, 10

6
 and 10

7 
cfu/g, respectively. Strain V1 was 

recorded as the highest mortality rate after challenging organisms with 

experimental infections. The morphological, and phylogenetic 

characteristics based on the base sequences of 16S rDNA was 

determined. Strain V1 could be identified as Vibrio parahaemolyticus. 

Then two strains V1 and V3 with higer pathogenicity to shrimps were 

selected to make antibiotics sensitivities test. Two strains V1 and V3 

with higer pathogenicity to shrimps were selected to make antibiotics 

sensitivities test. Strains V1 and V3 were resistant to ampicillin, 

penicillin-G, tetracycline, erythromycin, chloramphenicol and 

susceptible to ciprofloxacin. Finally, there was a change in antibiotic 

susceptibility of Vibrio parahaemolyticus. The development of 

resistance may be due to the use of antibiotics in shrimp culture 
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systems. Therefore, developing alternative strategies to the use of 

antibiotics in shrimp disease control is very important 

297  Đại học 

STUDY 

TO SET UP 

BIODIVERSITY 

DATABASE OF 

A PROTECTED 

AREA IN 

VIETNAM 

(CASE 

STUDIES: 

XUAN NHA 

NATURE 

RESERVE AND 

CUC PHUONG 

NATIONAL 

PARK 

Doan Trung 

Hieu 
Nguyen Thu Ha 

In the period 2011-2015, National Biodiversity Database System 

(NBDS) was developed by Biodiversity Conservation Agency (BCA), 

Vietnam Environment Administration (VEA). However, since then, 

only nine protected areas have managed to upload the biodiversity 

databases onto the national system. In this study, the mechanism in 

which biodiversity information of a protected area is managed was 

thoroughly reviewed. Biodiversity data are highly fragmented among 

research institutes and management agencies and as there is no standard 

for biodiversity data presentation, information is managed in 

uncoordinated way. In addition, it is hard for public users to access 

those data. At Xuan Nha Nature Park, the management unit fails to 

monitor and consolidate biodiversity information due to the lack 

manpower, financial resources and guidance from superior agencies. 

This has been the case for the majority of protected areas in Vietnam. 

Moreover, the quality of data provided by some PAs, including data 

provided by Cuc Phuong National Park is unreliable as they are just 

checklists with mistakes such as typing errors not updating in 

accordance with changes in taxonomy. Based on NBDS, the availability 

of biodiversity information and the practical need of users, a new data 

entry template (Excel file) to store and present taxon dataset was 

proposed and were proven to be effective throughout the practice of 

organizing biodiversity data of Xuan Nha Nature Reserve. Regarding 
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biodiversity management and sharing mechanism, series of legal 

documents stipulating the role of management unit of a protected area 

should soon be constructed. Intensive training should be organized for 

staff there so that they can manage and digitalize the data by 

themselves. 

298  Đại học 

THE 

ASSESSMENT 

OF IMPACTS 

AND 

ADAPTATION 

ACTIVITIES TO 

CLIMATE 

CHANGE ON 

RICE 

PRODUCTION 

IN HAI HAU 

DISTRICT, NAM 

DINH 

PROVINCE 

 

Dang Thi 

Uyen 
Luu Duc Hai 

Hai Hau is an agricultural district in the southeastern part of Nam 

Dinh Province where agriculture sector has a vital role in most of 

local‟s household income. However, in recent years, climate change 

impacts have presented a serious threat to human life and rice 

production activities in this area. The overall aim of this thesis is, thus, 

to assess the impacts of climate change on rice production, and to 

evaluate the perception along with adaptation strategies practiced by 

farmer. A questionnaire of the survey was conducted in two communes 

(N=30/commune), one is fare away sea dyke (Hai Trung) and one is 

close to sea dyke (Hai Loc). The result showed that the majority of local 

resident have perceived well in changes on climate, more specifically: 

83.33% of local in Hai Trung , and 90% in Hai Loc found increasing 

temperature during the past 20 years. In term of rainfall, most of the 

households indicated the decrease in rainfall with 73.33% in Hai Trung, 

and 66.67% in Hai Loc; also, 56.67% and 66.7% of people considered 

that the rainy season came earlier in Hai Trung and Hai Loc 

respectively. Besides, people in both communes reported that 

drought status is mostly nonexistent but have an increase in unusual 

rainfall in recent years, especially 3 months: July, August, September. 

Coastal people also recognize that there is a rise of sea-level, and 



136 

 

impact saline intrusion. These assessments are consistent with the 

records of Van Ly meteorological station: The average temperature in 

Hai Hau increases 0.06
o
C /decade. In late May, rainfall began to 

increase, proving that the rainy season was coming sooner. From that, 

93.33% Hai Trung local indicated that the changes in climate have 

negatively affected the yields of their rice-field while the figure in Hai 

Loc is 86.67%. In term of adaptation, people also are aware and have 

taken some adaptation strategies to reduce these adverse effects on rice 

production including: changing varieties and types of crops: short-term 

crops with higher tolerance; seasonal changes and crop structure mainly 

focus on rice such as BC15, Tam...However, they do not adapt well 

enough due to lack of knowledge, techniques and capital assets. Thus, 

farm households expect to have financial and technical support in 

agricultural development and mitigating climate change impacts. From 

the facts and characteristics learnt from research process, some 

adaptation measures could be carried to support people knowledge and 

financial and raise human awareness to adapt and transfer of knowledge 

and technology to local people. 

299  Đại học 

STUDY ON 

CALCULATION 

EMISSION 

QUOTA OF AIR 

POLLUTANTS 

IN THERMAL 

Le Thi Hoang 

Yen 

Hoang Xuan Co 

 

 

 

 

 

 

 

Electricity is, undoubtedly the greatest inventions of our 

mankind. As the need for industrialization and modernization thrives, a 

huge demand for electricity has been created.  

Along with this development, thermoelectric approach takes part 

in the increase of the air pollution and its effect on human‟s life, while 

also contributing to the conservation of natural energy.  Various 
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POWER 

INDUSTRY, 

CASE STUDY 

FOR QUANG 

NINH 

PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

measures have been proposed in order to improve the quality of the 

environment including management, economy as well as gas treatment 

technology. The calculation of emission quotas is one of the most 

important criteria for the allocation of industrial waste emission permits 

in the management of air environment. 

This study will focus on the methods of emission quota 

calculation basing on National Technical Regulation and basing on 

International experiences are mentioned. In addition, the method of 

calculating quotas for different emissions applied directly to some 

thermal power plants in Quang Ninh province, the most concentrated 

coal-fired power plants in Vietnam, will also be presented. As such, the 

method basing on National technical Regulation will be proposed as a 

common method to apply for current statement in Vietnam. This report 

is one of the first steps to control the inventory of future emissions in 

industry.  

300  Đại học 

DETERMINATIO

N OF 

CYCLAMATE 

CONTENT IN 

SOME FOOD 

PRODUCTS 

AND HEALTH 

RISK 

ASSESSMENT 

Nguyen Thi 

Bich Nu 

Nguyen Thi Ha, 

Nguyen Kieu 

Hung 

Food safety is a huge concern for our daily nourishment. 

Sweet taste products are capable of being produced from sweeteners 

cyclamate which converts to cyclohexylamine by enterococci in 

human. It causes elevations of serum glutamic-pyruvic transaminase 

and lactic dehydrogenase, histopathological changes in the liver 

included cellular necrosis and glycogen accumulation in the 

cytoplasm. The worsening during the acute phase is capable of 

causing cancer in the liver, kidneys, lungs, nephritis, and fetal 

malformation. A fast and high-precision procedure using Ultra-

Performance Liquid Chromatography, Tandem Mass Spectrometry 
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(UPLC-MS/MS) is developed to serve the food safety regular 

inspection and evaluation. The optimal parameters of detector 

MS/MS for anion mode; the liquid chromatography column UPHR
(R)

 

BEH C18 2.1x100mm 1.7 μm, waters, USA; mobile phase: MeOH: 

H2O (50: 50) including 1% HCOOH, deionized water. The ultimate 

test sample, passed 0.2 μm membrane filter, results in retention time: 

4.05 minutes, flow rate 0.2 mL/min. The quantitative and 

confirmable ions are 79.7 and 177.9 m/z, respectively. Under the 

optimum conditions the calibration curve for cyclamate was linear in 

the range of 5-100 ppm, equation y=2814.73x+29231.5, R
2
= 

0.995513, LOD 2.92μg/mL; LOQ 9.72 μg/mL, bias is 0.015%, RSD 

0.22; recovery performance Have 84.235%. The analysed results of 

total 38 samples that were taken from the local market, and 

supermarket in Hanoi in three sampling campaigns showed that the 

content of cyclamate in all samples meet the standards as regulated in 

Circular No. 08/2015/TT-BYT issued by the Ministry of Health. In 

which, 23/38 food products samples from markets and supermarkets 

in Hanoi city contained cyclamate, accounting for 62.53%, with 

concentration range from 10.9 to 178.1 mg/kg. The synthetic results 

for average cyclamate content in beverage, cake, candy, milk, and 

juice were 46.67, 100, 80, 40, and 50%, respectively. In the tested 

food product samples, cake and candy are more frequently used 

cyclamate compare with other food types. The health risk assessment 

that is based on the analysed results of 38 food product samples in 

Hanoi showed these food products are safe for health of users via 

parameters ADI0= 7 mg.kg
-1

.day
-1

, so the HQ values assessed 
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illustrated the safe status currently for food products contain 

cyclamate within this study which were for adults and children for 

the average and high consumer consumption equal (0.020, 0.082), 

and (0.061, 0.246). The modern, fast and high-precision procedure 

using UPLC-MS/MS to determine cyclamate in food products with 

health risk assessment tool is recommended to apply widely. 

301  Đại học 

OPTIMIZATION 

OF MEDIUM 

COMPONENTS 

FOR 

RECOMBINANT 

NATTOKINASE 

PRODUCTION 

BY BACILLUS 

SUBTILIS BD170 

AND 

CHARACTERIZ

ATION OF 

PRODUCT 

Nguyen Hoang 

Tam 

Ngo Thi Tuong 

Chau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattokinase is a serine protease with fibrinolytic activity whose clinical 

efficacy and safety for human by the oral route has been proven. In 

present study, medium components for recombinant nattokinase 

production by Bacillus subtilis BD170 were selected and optimized. 

Carbon, nitrogen and mineral sources suitable for the recombinant 

nattokinase production were maltose, soybean, MgSO4 and CaCl2, 

respectively. These factors were subsequently optimized by using the 

response surface methodology (RSM). The obtained results showed the 

optimal medium components for the nattokinase biosynthesis contained 

15 g/L maltose, 45 g/L soybean, 0.75 g/L MgSO4 and 0.75 g/L CaCl2. 

After 48 hours of fermentation at initial pH 7.0, nattokinase activity 

reached the highest level of 342.0 FU/ml, 1.3 times higher than that in 

the pre-optimized one. Characterization of the cultured product was 

then carried out to determine the concentration of vitamin K2 and 

microbiological characteristic. Vitamin K2, which may affect 

the nattokinase activity of the product, was not 

detected in the sample. Some microbial parameters 

were characterized with the presence of total 

aerobic bacteria (≤ 1000 CFU/g), yeast (≤ 100 CFU/g). 

Other severe pathogenic bacteria such as Salmonella, 

Listeria, E. coli and mold were not detected in the recombinant 

nattokinase product. The product was considered to be safe in terms of 

microbiological characteristic due to its satisfaction for requirement 



140 

 

specified in QCVN 8-3:2012/BYT. 

302  Đại học 

TRAFFIC 

POLICES 

EXPOSURE TO 

TSP, NO2, CO 

AND H2S 

IN NGUYEN 

TRAI – KHUAT 

DUY TIEN 

INTERSECTION

, 

HANOI, 

VIETNAM 

Nguyen Le 

Nghia 
Hoang Anh Le 

Traffic air pollution is a serious challenge for environmental quality 

management in Hanoi, the capital city of Vietnam. Several studies 

recently have indicated that exposure to pollutants is associated with the 

increase in mortality and hospital admissions due to respiratory and 

cardiovascular disease. The is no doubt that the traffic polices as well as 

other traffic-related worker are likely to suffer more severe health 

effects. However, the study on occupational exposures in Vietnam is 

still limited. This study was conducted to aim at traffic polices and 

evaluate their exposures to air pollutants at Nguyen Trai – Khuat Duy 

Tien intersection. Personal exposures to TSP, NO2, CO and H2S was 

measured in morning rush hours during 7 non-rainy days in September. 

According to the obtained data, mean exposure levels of TSP, NO2, CO 

and H2S are 96 ± 71 μg m
-3
, 109 ± 132 μg m

-3
, 21 ± 10 mg m

-3
 and 48 ± 

62 μg m
-3

 respectively. The weekdays tend to have higher concentration 

than weekends with the exception of NO2. As for the inhalation 

exposure, the value of TSP, NO2, CO and H2S are 80 µg day
-1

, 1325 µg 

kg
-1

day
-1

, 255 mg kg
-1

day
-1

 and 584 µg kg
-1

 day
-1 

respectively.  The 

correlations of those air pollutants are also discussed in this thesis.  

303  Đại học 

ECOLOGICAL 

FUNCTION 

AND VALUE OF 

XUAN THUY 

NATIONAL 

PARK 

Nguyen Mai 

Huong 

Nguyen Thi 

Loan 

Xuan Thuy National Park is the first Ramsar site in Vietnam. The park 

acts as the wetland serving a variety of function and values beneficial to 

the human society and to the environment. The park is a rich, diverse 

coastal wetland environment that home of 220 bird species, 110 aquatic 

plant species, 500 species of benthos and zooplankton. One such 

function of Xuan Thuy National Park is biogeochemical cycling. Xuan 

Thuy national park contributes 75.7% and 55.8% organic matter during 

low tides and at high tides it was 26.5% and 21.9% for rainy and dry 

seasons, respectively. The organic matter supports for the growth of 

plants and microorganism in the soil. The wetlands can also store 

carbon within their live. The carbon accumulation of of 9 year old 

Kandelia Obovata (Sheue, Liu & Yong) plantation in Giao Lac 

commune which is one of the buffer zone around Xuan Thuy National 
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Park is 27.138 tons/ha/year equivalent to the amount of carbon dioxide 

of 99.596 tons/ha/year. Furthermore, the mangrove forests in Xuan 

Thuy National Park prevent shoreline and soil erosion. The function and 

values of the wetlands are not only contributes to provide habitat for 

wildlife animals and support the environment, but also help locality 

develop the economy. Thousands of shrimp farmers, clam seed 

producers are depending on the mangrove forest. It is directly and 

indirectly provides income for more local residents living in the buffer 

zone by aquaculture, catching activities and tourism. However, Xuan 

Thuy National Park is now facing several problems such as water 

pollution, over catching, degradation of mangrove forest quality. 

Therefore, it is necessary to provide solution both in management and 

technical measure to protect the wetland habitat, wildlife and develop 

sustainable soci-economy. 

304  Đại học 

CHARACTERIZ

ATION OF 

ACTINOMYCET

ES 

ANTAGONISTI

C TO VIBRIO 

PARAHAEMOLY

TICUS 

ISOLATED 

FROM SHRIMP 

POND 

SEDIMENT IN 

NAM DINH 

AND THUA 

THIEN HUE 

PROVINCE 

Nguyen Thanh 

Huyen 

Ngo Thi Tuong 

Chau 

Aquaculture is viewed as the one of the most rapidly developing 

growth sector in the world and Asia, which intensive contributes about 

90% to the global production. Instead, the appearance of several serious 

aquaculture diseases causing the extensive damage to the whole world 

economic including Vietnam. During last recent years, Early Mortality 

Syndrome (EMS) or Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome 

(AHPNS) had been affixed to list of shrimp diseases. EMS is knowns as 

a new emerged mortal disease caused by Vibrio. parahaemolyticus 

strain. However, the abundant of antibiotics as the control agent of 

aquaculture bacteria led to the emergence of antibiotic-resistant 

bacteria, which may cause to resistance transmits to pathogenic bacteria 

and antibiotics accumulation in shrimp products. Thus, research the 

other alternative agents to restrict the infections is in the circumstance, 

especially in countries that antibiotics against EMS inefficiently as 

Vietnam. The actinomycetes A3 strain isolated form shrimp pond 

sediment collected from Nam Dinh and Thua Thien Hue province has 

signified the high effective activity against V. parahaemolyticus V4 

derived from infected shrimp s from culture ponds in Nam Dinh and 
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Thua Thien Hue. According to the 16S rRNA nucleotide sequence used 

to search the GeneBank database with BLAST system, actinomycetes 

A3 strain was belong to Streptomyces genus and identified as 

Streptomyces sp. A3. In addition, the optimal culture environment 

condition of produce biomass and antagonize to V. parahaemolyticus 

V4 of Streptomyces sp. A3 were at 96 culture hours, pH 8.0 and 35
O
C. 

Therefore, due to the characteristic of non-pathogenic to shrimp, 

Streptomyces A3 can be considered not only a nominee of controlling 

shrimp diseases but also a potential probiont for aquaculture industry. 
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Nowadays, conservation and management for the woody plants 

which are in danger in the nature reserve is essential. Because of 

overexploitation and the loops in the management, the number of 

species, especially the rare and valuable species, have been declined 

dramatically in recently. Thus, it is necessary to create and update their 

locations to create a thematic map to represent their distribution. It will 

make the management boards work more effectively. This thesis was 

conducted in Ba Na – Nui Chua nature reserve and focused mainly on 

the vegetations and the woody plants in here. After analysing the nature 

features in Ba Na such as geographic characteristics, climates, 

vegetation and hydrological and soil texture, 10 rare and high valuable 

woody plants were chosen to represent on the map. Basing on collecting 

data about the locations of 10 species, the distribution map is created by 

applying the Geographical Informative System (GIS) on MapInfo 15.0. 

Moreover, by analysing the biological, ecological characteristics as well 

as the status of these species and combining with the distribution map, it 

will become the tools for sustainable use and effective management. 

This thesis also proposed some solutions for the nature reserves in 
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general, and some specific suggestions for Ba Na nature reserve.  
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Nowadays, soil pollution caused by heavy metals is a social issue 

of concern. The removal of lead in soil is essential and urgent. The 

method that is considered effective and environmentally friendly 

nowadays is phytoremediation. However, this method has some 

constraints such as long processing time, small biomass should be 

absorbed not negligible metal, so at the same time to apply some 

methods to increase biomass and ability to absorb heavy metals by 

plants. So this study investigated the impact of fertilizers on the growth 

and accumulation of heavy metals of the plant on contaminated soil. 

Experiment on two plant species with five different fertilizer 

formulations on Lead contaminated soil with Pb = 570.2 ppm and 

alluvial soil is not contaminated. 

The results show that both species are well developed, with no 

abnormalities.  Experiment results after 45 days as follows: Rumex 

microcarpus  Campd. :  In formula CT3 (soil pollution Pb = 570.2 ppm, 

NPK = 10 g, organic fertilizers = 2 g) had the highest length and weight 

of 29.537 and up to 132.650% and 11.83 g, up to 186.789 %, 

respectively, compared to pre-experiment. Simultaneously, achieving 

high levels of lead accumulation is 360.5 ppm, increased 5615.26% 

compared with the previous experiment. Hymenachne acutigluma 

(Steud.): In formula CT2 (soil Pb = 1365 ppm, organic fertilizer 2 g + 5 

g NPK / 1 kg of soil) achieved optimum growth with height and weight 

of 58,087 cm, 5.78 g,  respectively.  However, the CT3 formula had the 

highest lead content of 583.4 ppm. 

It can be seen that the two species studied had applicability quite 
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well in reducing the amount of lead accumulated in the soil, with the 

impact of fertilizer contributes to the growing amount of lead 

accumulation and plant biomass. However, according to the results 

showed Hymenachne acutigluma (Steud.) ability to accumulate lead and 

increased biomass better than Rumex microcarpus Campd. 
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Muong Nhe is one of the poorest districts in Dien Bien 

Province. The district has faced multiple problems, particularly 

uncontrolled migration and the ineffectiveness of land use that impact 

significantly social – economic development and environmental 

protection. Therefore, this thesis studies the status of land use, 

effectiveness of land use and suggest the land use planning. By 2012, 

the total area of Muong Nhe district is 157.372,94 hectares with 

agricultural land accounting for 94.87%, non- agricultural land and 

unused land accounting for 1.57% and 3.65% respectively. In the area 

of agricultural land, the area of forest accounts for 135.032,89 hectares 

which is much more higher comparing to the others land. Moreover, in 

comparison of agricultural land in 2010 and 2005, there is a significant 

change in the area of forest land, particularly an increase of production 

forest 58,118.61 hectares and protection forest of 65,807.60 hectares. 

Contemporaneously, the survey of social-economic and environmental 

efficiency are carried out to assess the effectiveness of land use over 

years. Finally, to achieve the objectives of agricultural, forestry and 

fishery production and the arrangement of the population, the land use 

planning of Muong Nhe district up to 2020 is arranged to increase the 

area of land for agricultural by 152.195,58. In which, land for rice 
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cultivation, land for perennial crop and land for production forest 

increases significantly. However, the area of land for protection forest 

and land for special – use forest decrease significantly approximately 

7.000 hectares and 15.000 hectares. Due to the difficulty in uncontrolled 

migration, shift cultivation and illegal forest exploitation, the authorities 

need to carry out the appropriate advocacy, capital and land usage 

solutions. 
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Field burning of rice straw, common practice in Hanoi Capital 

region and in Vietnam, in general, about 60-90 percent of farmers burn 

straw in the field post-harvest. Opening burning in the paddy field is a 

common way to eliminate rice residues, prepare for the next crop. 

During rice harvesting seasons, rice straw open burning (RSOB) 

activity releases a large amount of Black Carbon (BC). It has potential 

effects on air quality, atmosphere and climate. In this study, a BC 

emission inventory from RSOB for Hanoi Capital region from 2010 to 

2016 is presented. Estimate was performed by using two methods, 

based on activity data of rice production and emission factor; and the 

second from BC/PM2.5 ratio. The result show that, the annual average 

BC emission from burning rice straw over the time surveyed were 0.483 

± 0.02 Gg using activity data, and 0.936 ± 0.04 Gg using ratio BC/ 

PM2.5 method. In the comparison with previous studies, an emission 

factor – BC emission (Gg)/ crop planting area (Thous.ton) was found in 

interval 0.001- 0.004. The temporal distribution of BC emission were 

influenced by crop season, emission in the Spring-winter crop was 7% 

higher than that of the seasonal crop. Total net Global Warming 

Potential of BC from RSOB were 821.9 ± 32.4 Gg and 1591.7 ± 62.8 



146 

 

Gg CO2-eq over a 20 year horizon; 232.1 ± 9.2 Gg and 449.4 ± 17.7 

CO2-eq over a 100 year horizon, by two methods of estimate. A 

scenario-based co-benefit analysis shown that if the RSOB is reduced 

by 50% the emission will decrease in interval 1.5-2.9Gg by two 

methods, and the corresponding reduction in GWPs would be reduced 

by 44% for both time span horizon. The results of this study presented 

provide useful information for the development of local emission 

factors for BC from open burning of rice straw in Hanoi. This EI 

database of BC and the measure of potential impacts on climate forcing 

would contribute virtually to air quality management in Hanoi Capital 

region. 
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The high environmental impact of greenhouse gases (GHG), 

especially methane, has created a growing public concern about climate 

change. CH4 contributes to approximately 10-16% of the annual GHG 

emissions worldwide. In this regard, a wide number of treatment 

technologies have been extensively studied in order to deal with diluted 

emissions of methane (not suitable for energy recovery). Among them, 

biological gas treatment methods are highly attractive due to their cost-

effectiveness and low environmental impact. However, biological 

processes for methane abatement are often limited by the biomass 

accumulation in the bioreactors and are claimed to exhibit a poor 

process robustness. To the best of our knowledge, the implementation 

of low-cost biomass control strategies through feast-famine regimes 

have not been previously implemented in biotechnologies. In this 

context, the performance of two alternate feast-famine stirred tank 
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reactors (STRs) treating CH4 was evaluated and compared in a 

continuous STR fed with dilute emissions of CH4 (4%). The methane 

elimination capacity, nitrification performance and biomass growth 

recorded in these two alternate units were higher than those observed in 

the continuous unit. Moreover, no diffuser change was made in the two 

alternate units, while this maintenance operation was required twice in 

the continuous unit, suggesting that the feast-famine strategies allow 

long-term performance during methane abatement in biotechnologies. 

In addition, the recovery of CH4 abatement in the alternate units was 

immediate, which confirmed the high robustness of biotechnologies for 

GHG mitigation.  However, further researches are still needed to 

improve the methane elimination capacity of the system. 
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Agrobiodiversity are drawing much attention to not only 

governments but also the public from all over the world because of its 

importance to maintain the sustaining life against any disturbance. In a 

few past decades, there have been a number of researches focusing on 

agriculture biodiversity in many terms, agrobiodiversity resilience, 

agrobiodiversity hotspots, agrobiodiversity for food security, health and 

income, for example. However, in Vietnam, studies emphasizing on this 

particular field seem pretty limited and lack of heed that it„s worth 

being paid. Information about agrobiodiversity across our country is 

rare and unavailable. “Guidelines for conserving agricultural biological 

diversification in Vietnam” from IUCN is considered as one of scarce 

official documents which shows the agrobiodiversity‟s significance and 

ways toward sustainable agricultural development comprehensively and 
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in detail.  In order to enrich storage of source when it comes to 

agrobiodiversity materials, my research was born. Obtained results from 

the field trip investigation in Duc Giang commune, Hoai Duc district, 

Hanoi including habitat diversity, plant diversity, animal diversity and 

pesticide application demonstrate the real situation regarding 

agrobiodiversity in a typical village in Hanoi.  This thesis provides 

people with awareness of agrobiodiversity, hence better approaches to 

develop agricultural sustainability.  
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It has been proposed in a classical perspective that community assembly 

is driven by two major niche-based processes including habitat filtering 

and competitive exclusion, which result in clustering and overdispersion 

phylogenetic patterns of taxa in local communities, respectively. A 

study investigating which mechanism is more dominant in vertebrate 

communities in Indochina is currently lacking. This thesis, therefore, 

took the most diverse gecko genus Cyrtodactylus, also known as bent-

toed geckos, as a model to determine the phylogenetic distribution and 

the dominant assembly force across eight communities in Indochina. A 

fragment of the mitochondrial gene, cytochrome c oxidase subunit 1 

(COI), was amplified from 43 collected specimens of the genus, and 17 

additional published sequences were retrieved from GenBank. 

Molecular data were analyzed using the Bayesian inference as 

implemented in MrBayes v3.2. The reconstructed phylogenetic 

relationship showed that bent-toed geckos in Indochina split into six 

distinct clades with a high level of divergence. Phylogenetic community 

structure was quantified via Faith‟s phylogenetic diversity index and 
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Webb‟s net relatedness index and nearest taxon index as calculated in 

Picante v1.6 in R. Clustering was observed in six out of eight 

communities - Central Annamites, Central - South Vietnam Lowlands, 

Northern Annamites, Northeast Lowlands, Northwest Uplands, and 

Southern Annamite with high statistical support values, confirming the 

dominant role of habitat filtering. Species composition in two remaining 

communities - Mekong Delta and Southern Islands seemed to be 

random with respect to phylogeny. Hierarchical cluster analysis based 

on inter-community mean pairwise distance indicated that the 

phylogenetic relationship was congruous with the geographic location 

of communities. The knowledge provided by this first attempt will lay 

the foundation for future studies in taxonomy, biogeography, and 

community structure of reptiles and other vertebrates in Indochina. 
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Hai Duong‟s mechanical lake has important meaning for 

ecosystems and local people. However, unreasonable discharge causes 

the amount of pollutant discharged into the lake to rapidly increase, 

causing polluted urban lake water. The thesis "an effective envaluation 

study on lake water purification by using micro bubble technology" is 

necessary and significant in science and reality. In this study, analyzing 

change of DO concentration in water was measured as performance for 

micro bubble clarifier and removal efficiencies of DO, COD, BOD5, 

NO3-, NO2-, PO43- and Chlorophyll-a attempts to evaluate the pond 

purification capacity of micro bubble clarifier for the period from 

August 2017 to November 2017. Based on the data analyzed, it is 
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estimated that the micro bubble cleaner is a natural, environmentally-

friendly and on-site technology for cleaning water without treatment 

and adding chemicals. At the same time, it is recommended to intensify 

research and apply other advanced and environmentally friendly 

technological solutions to contribute to pollution treatment in lakes. In 

addition, community awareness should be raised in preventing 

eutrophication, reducing emissions of pollutants, and avoiding the risk 

of degrading reservoirs. 
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The traditional handicraft village causing the environment contaminated 

by toxic heavy metals in general and by lead (Pb) in particular, in some 

areas is one of the biggest problems in Vietnam. By estimating status of 

Pb pollution in agricultural soil in Dong Mai lead recycling craft village 

in Hung Yen, Vietnam. The Pb content reached 7070 ppm, which was 

100 times higher than the allowable value of National Regulation. On 

the other hand, the Pb pollution in this village caused seriously adverse 

effect on the human health. While most of the methods to handle 

contaminated soil shown a lot of disadvantages, phytoremediation 

method is proposed as one of the optimal methods in terms of both 

economic efficiency and effective remediation of heavy metal pollution 

without destroying soil structure. Some indigenous plant species namely 

Polygonum hydropiper L., Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland, 

and so on are not only capable of good growth in areas of Pb 

contaminated but also Lead hyperaccumulators. The model consists of 

two species above was constructed with four soil formulas and two 

different collecting periods( 45 days and 60 days) After analysis, both 

two species represent the greatest accumulation potentials on the ground 

of 370.2 ppm Lead content. The most effective pattern is with ratio of 

nutrition N: P: K is 1:2: 3, and the sampling cycle more appropriate is 

45 days. The efficiency of using this model on lead contaminated soil 
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(thickness 10cm) is about 2.7%. Theoretical time to bring contaminated 

soil down to allowed level is about 4 years. The above result brings a 

promise to successfully remediate Lead contamination in Dong Mai 

lead recycling craft village. 
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Domestic waste management has become a challenge for countries. In 

Vietnam, the most concerned problem is in rural areas where the 

management system and researches are inadequate. This thesis 

researches is about domestic waste management in Tan Chi commune, 

which has experienced urbanization and modernization likes other rural 

areas in Vietnam. By document review, survey and interview, SWOT 

analysis method, the thesis provides an overview of waste management 

in Tan Chi commune, emphasizes the status of domestic solid waste 

management in this area.  

Domestic solid waste generation in Tan Chi commune is 0.57 kg/capita/day, 

waste are mainly stored in uncovered plastic containers and disposed 

without separation. The rudimentary means of transportation that did 

not meet the requirements of environmental sanitation. Current common 

practice in Tan Chi commune is landfilling and there is no advanced 

technology which is applied to dispose waste, about 4,500 tons/day of 

domestic solid waste is transferred to dumping sites and the rest is 

reused and recycled. The unhygienic dumping results bad effect on 

surrounding environment, however, there is no environmental 

monitoring, it is hard to estimate exactly its impact on the environment. 

 There are number of difficulties in domestic solid waste management, one of 

the most important obstacles is that there is a lack of technologies and 

infrastructure. Based on obstacles by SWOT analysis, several 
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recommendations were proposed to improve the situation in this 

commune, such as organizing public awareness programs, which could 

start from the schools, environmental sanitation fees management, 

technologies and infrastructure improvement and capacity building 

programs for staff 
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Sustainable tourism development is a one of the objectives 

showed in the guidelines and orientation for tourism development in the 

period of 2016 - 2020, orientation to 2030 of Hai Phong city. With more 

than 2 million of domestic and foreign tourists each year and having the 

increasing trend in the future, coastal tourism has become a key 

economic industry that accounts for 56 - 65% of total budget revenue of 

Do Son district. However, the development of coastal tourism in Do 

Son area is currently facing up challenges due to environmental 

pressures, which are directly affecting the quality of tourism towards 

sustainable tourism development. In fact, the increase of tourists causes 

the increase of solid wastes and waste water. On average, amount of 

waste water in the tourism area is approximately 1800m
3
/day. However, 

until now, there has no concentrated wastewater treatment system. 

Business either drainage waste water in form of self-seepage or 

discharge directly into the sea. In addition to this, the monitored results 

in 2016 and 2017 provided that content of coliform in beaches exceeded 

the regulation QCVN 10-MT:2015/BTNMT 2.2 times while total 

phenol exceeded the standard 2.9 times. Moreover, climate change and 

sea level rise have posed challenges on sustainable coastal tourism 

development in Do Son. In the period of 1958-2014, temperature in the 

studied area increased by 0.62
0
C, rainfall decreased by about 

12.5%/year, and sea water level increase with average increase of 2.02 
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mm/year. By late of 21
st
 century, due to sea level rise of 100 cm, about 

29.86 % area of Do Son would be at risk of inundation. Environmental 

pollution has caused negative impacts on   natural landscapes, 

unhygienic environment, affect the psychology of tourists, thereby, 

decreasing the tourism quality. Due to climate change, intensity and 

frequency of typhoons weather events rising damage tourism 

infrastructure, affect natural landscape environment, and impact directly 

on of tourism activities. In the future, local authorities should attach 

importance in enhancing the capacity on environmental management, 

investment of environmental protection in the tourism area, besides, 

educating and raising awareness for community in environmental 

protection in order to contribute to sustainable development of the 

coastal tourism in the studied area.  
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Nowadays, water pollution caused by arsenic became a social 

problem. The exposure of arsenic to human body can affect to human 

health and cause of many serious diseases. Therefore, the removal of 

arsenic in water is essential and urgent. This thesis of assessment the 

state of arsenic content in groundwater in Phu Xuyen district, Hanoi, 

applying modified waste sludge (MWS) for arsenic removal was 

studied. Six locations in the Phu Xuyen district, Hanoi were chosen to 

take water samples to analysis the arsenic content and choose the 

highest arsenic content sample which was used to test the arsenic 

treatment by MWS. Waste sludge which was taken from Groundwater 

treatment plant in Ha Dinh street, Thanh Xuan district, Hanoi city was 

modifed to increase iron content and arsenic adsorption capacity. 

Experiments were conducted to investigate the adsorption capacity of 

MWS for arsenic removal in the initial arsenic sample of 1000 ppb to 
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determine optimum pH, adsorption equilibrium time of 4 hours, a 

maximum adsorption capacity of 4.413 mg/g and the highest arsenic 

adsorption of 99.64 %. The PX 5 water samples with the arsenic content 

of 549.3 ppb was treated by MWS with efficiency of 94.21% and a 

remained arsenic concentration of 31.804 ppb which was below the 

allowed limits of QCVN 09-MT:2015/BTNMT and QCVN 

02:2009/BYT. Furthermore, after treatment, some of other parameters 

in water sample decreased such as iron content decreased from 17.6735 

mg/L to 0.325 mg/L, ammonium content to 1.067mg/L, etc. 
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Orange is one of the most widely grown plants in the world; 

however, it is affected by many types of diseases. Anthracnose on 

orange, caused by Colletotrichum gloeosporioides , can cause extensive 

losses to agriculture .The metal nanomaterials are attracting attention 

for their antifungal feature.The goal of this research was to apply the 

nano materials to reduce anthracnose by testing the inhibitory effect of 

metal nanoparticals on fungal spores and mycelial growth. Metal 

nanoparticals provided by Institute of Environmental Technology were 

used for testing on antifungal activity against Colletotrichum  

gloeosporioides N8, which is a fungus strain isolated from infected 

oranges in Ham Yen district, Tuyen Quang province. The results 

showed that Cu, ZnO, Ag-Silica, Ag-Bentonite and Ag nanoparticles all 

have the effect of inhibiting on Colletotrichum  gloeosporioides N8 

more than 50 % at difference concentrations:  1000 ppm, 4000 ppm, 

2000, 2000 and 100 ppm, respectively. Using Ag-H nanoparticles at 3-5 

ppm is possible to limit over 90% of fungal growth at all phases. So in 
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PROVINCE the future, nano Ag-H ( the nano silver with the size ~7 nm ) is the most 

best material to be used in subsequent studies. Metal nanoparticles 

application is a promising high-tech product which is safe and effective 

in prevention of anthracnose on citrus causing by Colletotrichum 

gloeosporioides 
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The wood preserving industry is the old industry in the world and also it 

plays an important role in the global economics. However, the pollution 

from these industry is very hard to control because it is very complex. 

One of the most toxic pollutant in wood preserving wastewater is 

phenol and its compounds. Many research has been done in order to 

remove phenolic compound from wastewater, especially wood 

preserving wastewater. Ozonation is as widely used method to 

mineralize organic pollutants in wastewater but these processes could 

not oxidize phenol efficiency. To solve the problem, technologies such 

as O3/UV, O3/H2O2 and catalysis ozonation (catazon) were proposed. In 

these processes, ozone could be decomposed to generate hydroxyl 

radicals that highly react with phenols. However, UV and H2O2 still 

present some drawbacks such as: high cost, turbidity of water etc. 

Therefore, this thesis studied the optimal condition for ozonation 

process and the effectiveness of catalysis ozonation with brucite (new 

catalysis) for phenol removal from wood preserving wastewater. The 

water sample was prepare from pure phenol (99%) in laboratory. The 

results show that  pH = 11 and ozone concentration of 80 mg/min are 

optimal condition for phenol oxidation. After 20 minutes, the phenol 

concentration decreases from 100 – 0 mg/L in this condition. In 

addition, if small amount of brucite is added to ozonation process, the 

phenol degradation was complete at 15 minutes. Thus, brucite should be 

considered as a feasible choice for catalysis ozonation of phenol.  
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In recent years, population growth accelerated in the mountainous areas 

of Viet Nam and Muong Bon commune in Mai Son district, and Son La 
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province is not an exception, driven by migration from the lowlands by 

farmers seeking improved livelihoods. In order to meet people‟s basic 

needs, the growing population led to the intensified cultivation of 

natural resources including forests and forest land whose more than 10° 

sleep slopes tolerating strong soil erosion, moisture shortage during the 

most important growing period, low crops as well as organism yields. 

Poor traditional practices cause low efficacy; in some cases, they even 

cause soil degradation which implies replacement of climax vegetation 

by secondary one, alteration of humus quantity and composition, and 

adverse changes in soil quality as well as related ecosystem services. 

Besides, Muong Bon commune is famous for its coffee with high 

productivity in the beginning, however, the limited ability of 

cultivation, fluctuated market price resulted in the lack of passion to 

coffee cultivation. Therefore, it is utterly necessary to assist local 

people in cultivation to minimize erosion and soil degradation and 

simultaneously improve efficiency of sloping land. This study was 

conducted in Muong Bon commune, Mai Son District, Son La province 

in the summer-autumn crop season (from April to September 2017) 

with four different experimental formulas along with the control, 

including intercropping of forest trees, coffee and legumes 

intercropping of forest trees, coffee, Guinea grass and legumes. The 

results show that those proposed agroforestry models decline the 

amount of soil erosion up to 55%, increase coffee and legumes 

productivity to 1,500 kg per ha and 360 kg per ha, respectively, as well 

as 6,500,000 VND higher as economic efficiency compared to the 

control. 
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Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm xử lí amoni trong nƣớc ngầm tại 

phòng thí nghiệm bằng vật liệu zeolite đƣợc biến tính bằng muối ăn, kết 
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XỬ LÍ Ô NHIỄM 

AMONI TRONG 

NƢỚC NGẦM 

BẰNG PHƢƠNG 

PHÁP BIẾN 

TÍNH ZEOLITE 

TỰ NHIÊN TẠI 

XÃ PHÚ TÚC, 

HUYỆN PHÖ 

XUYÊN, HÀ 

NỘI 

quả tại pH=6, hiệu quả xử lí amoni trong nƣớc là tốt nhất,  hiệu suất đạt 

trên 95%. Hiệu quả xử lí tăng nhanh trong 5 phút đầu tiên, và gần nhƣ 

không đổi trong thời gian sau đó, chiếm trên 96% trong suốt cả quá 

trình xử lí. Càng tăng nồng độ Z-Na thì hiệu quả xử lí càng cao. Với 

dung dịch nƣớc ban đầu có nồng độ N-NH4+ < 27 mg/L, CZ-Na=13 

g/L, sau 5 phút có thể xử lí về dung dịch có  nồng độ N-NH4+ < 1mg/L 

(đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT). Hiệu suất xử lí amoni đạt 96,30 %. 

Dung lƣợng hấp phụ nito đạt 5,88 mg N-NH4+ /1g Z-Na. Hiệu suất giải 

hấp của Z-Na đã xử lí đạt 92%. Các mẫu nƣớc ngầm ở 8 thôn của xã 

Phú Túc đƣợc xử lí với vật liệu Z-Na có nồng độ 25 g/L đều thu đƣợc 

nƣớc có nồng độ amoni dƣới 3mg/L, đạt QCVN 02: 2009/BYT. Hiệu 

suất xử lí trên 95%. Từ đó, ứng dụng vật liệu Z-Na vào thực tiễn để xử 

lý amoni trong nƣớc ngầm một cách an toàn, dễ thực hiện và hiệu quả 

cao trong quy mô gia đình.Sau khi giải hấp N từ Z-Na, dung dịch có 

nồng độ amoni cao nên nghiên cứu tận thu dung dịch này để điều chế 

phân bón thể lỏng 

321  Đại học 

ĐÁNH GIÁ 

MỨC ĐỘ Ô 

NHIỄM KIM 

LOẠI NẶNG 

TRONG ĐẤT 

DO ẢNH 

HƢỞNG CỦA 

HÓA CHẤT 

NÔNG NGHIỆP 

TẠI XÃ QUỲNH 

HẢI, HUYỆN 

QUỲNH PHỤ, 

TỈNH THÁI 

BÌNH 

Phạm Thị Gấm                                

TS. Đoàn Hoàng 

Giang 

ThS. Nguyễn 

Trƣờng Giang 

Khi nhắc đến ô nhiễm kim loại nặng trong đất ai cũng nghĩ nguyên 

nhân chính là do các nhà máy sản xuất công nghiệp nhƣ luyện khoáng, 

quặng… hay các khu khai thác các quặng kim loại. Nhƣng bên cạnh đó 

có một tác nhân nữa gây ô nhiễm kim loại nặng trong đất đó là thuốc 

BVTV và phân bón hóa học. Bên cạnh đó việc lạm dụng thuốc BVTV 

và phân bón hóa học có nguồn gốc hóa học còn gây ảnh hƣởng xấu đến 

sức khỏe của con ngƣời. Đất bị ô nhiễm kim loại nặng sẽ ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng của thực phẩm mà con ngƣời là đối tƣợng tiêu thụ. Xã 

Quỳnh hải huyện quỳnh phụ tỉnh Thái Bình là địa phƣơng chuyên trồng 

các loại rau, rau thơm, củ, quả phục vụ cho các tỉnh lân cận trong đó 

phải kể đến Hà Nội- với mật độ dân cƣ khá cao. Vì vậy để đảm bảo sức 

khỏe của ngƣời dân thì cần đánh giá hàm lƣợng kim loại nặng có trong 

đất trực tiêp ảnh hƣởng đấn chất lƣợng của các loại rau, củ, quả. Để 

đánh giá đƣợc hàm lƣợng kim loại trong đất nghiên cứu này dùng 

phƣơng cƣờng thủy để phá mẫu và phƣơng pháp F-AAS để xác định 

hàm lƣợng, bên cạnh đó còn dùng phƣơng pháp phỏng vấn ngƣời dân 
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trong xã để tìm hiểu về mức độ hiểu biết của ngƣời dân về thuốc 

BVTV, phân bón hóa học và ô nhiễm kim loại nặng. 

322  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ĐẶC ĐIỂM 

SINH HỌC CỦA 

MỘT SỐ 

CHỦNG VI 

SINH VẬT CỐ 

ĐỊNH ĐẠM 

CỘNG SINH 

VỚI RỄ CÂY 

ĐẬU TƢƠNG 

TẠI ĐỒNG NAI 

Lƣu Ngọc 

Hƣng 

TS. Phan Thị 

Hồng Thảo; 

PGS. TS. 

Nguyễn Kiều 

Băng Tâm 

Rhizobium là một chi vi khuẩn Gram âm sống trong đất có vai trò cố 

định đạm sống cộng sinh với rễ cây họ đậu. Chi Rhizobium có thành 

phần loài phong phú đa dạng với các đặc điểm di truyền, sinh lý, sinh 

hóa khác biệt. Trong việc nghiên cứu sử dụng các nguồn nitơ sinh học 

để thay thế cho các nguồn đạm từ phân hóa học đang tồn tại nhiều nguy 

cơ đe dọa tới môi trƣờng,  cố định nitơ cộng sinh giữa vi khuẩn nốt sần 

(Rhizobium) và cây họ đậu là quan trọng nhất, ƣớc tính đạt trên 80 triệu 

tấn mỗi năm, tƣơng đƣơng với lƣợng phân đạm vô cơ trên toàn thế giới 

sản xuất năm 1990 (Nguyễn Lân Dũng, 2009). Điều này đặc biệt quan 

trọng với một vài nƣớc nông nghiệp có nền công nghiệp hóa học chƣa 

phát triển nhƣ Việt Nam. Việt Nam là nƣớc sản xuất nông nghiệp, hằng 

năm sử dụng một lƣợng lớn phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 

nhằm nâng cao hiệu suất cây trồng. Từ 15 mẫu rễ đậu tƣơng từ Đồng 

Nai tiến hành phân lập, đánh giá đặc điểm sinh lý sinh hóa, sàng lọc và 

sử dụng kỹ thuật phân tích trình tự gen 16S- rRNA để định danh, phân 

loại và đánh giá tính đa dạng của các loài vi khuẩn cố định đạm sống 

cộng sinh với rễ cây đậu tƣơng tại vùng Đồng Nai. 

323  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

PHÂN LẬP VÀ 

TUYỂN CHỌN 

CHỦNG NẤM 

MỤC TRẮNG 

CÓ KHẢ NĂNG 

PHÂN HỦY 

NHỰA CÂY 

TRONG DĂM 

MẢNH GỖ 

NHẰM ỨNG 

DỤNG TRONG 

SẢN XUẤT 

Lê Yến Linh 

TS. Phan Thị 

Hồng Thảo; 

PGS.TS. 

Nguyễn Kiều 

Băng Tâm 

Việc ứng dụng công nghệ sinh học vào quá trình khắc phục những ảnh 

hƣởng có hại của nhựa cây trong sản xuất giấy đang rất đƣợc quan tâm 

với mục đích tiết kiệm năng lƣợng trong quá trình sản xuất bột giấy 

đồng thời tăng chất lƣợng cũng nhƣ năng suốt của bột giấy. Khóa luận 

“Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn chủng nấm mục trắng có khả năng 

phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh gỗ nhằm ứng dụng trong sản xuất 

giấy thân thiện với môi trƣờng” đƣợc thực hiện nhằm tạo đƣợc bộ 

chủng nấm mục trắng có khả năng phân hủy nhựa cây cao để ứng dụng 

trong công nghiệp sản xuất bột giấy. Từ 15 chủng nấm đã đƣợc chọn, 

chọn ra đƣợc 2 chủng nấm BBN8 va MS8 biểu hiện hoạt tính 2 enzym 

sterol esterase và laccase cao nhất. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 2 

chủng nấm mục trắng đã đƣợc lựa chọn. Kết quả nghiên cứu đã đánh 

giá đƣợc hiệu suất phân hủy nhựa của của hai chủng nấm BBN8 và 
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GIẤY THÂN 

THIỆN VỚI MÔI 

TRƢỜNG 

MS8 ần lƣợt là 39,55% và 58,96%. Ngoài ra cả hai chủng nấm này đều 

có khả năng sinh trƣởng và phát triển tốt trên các loại môi trƣờng khác 

nhau, trong dải pH rông từ 3-9, nhiệt độ phát triển từ 25-42oC và đều có 

khả năng sinh enzym ngoại bào tốt. Cuối cùng, thực hiện việc khuếch 

đại và phân tích trình tự vùng gen ITS-rDNA của 2 chủng nấm BBN8 

và MS8, tạm xếp chủng BBN8 thuộc loài Trametes hirsuta và chủng 

MS8 thuộc loài Trametes polyzona. 

324  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

TÍNH ĐA DẠNG 

THỰC VẬT TẠI 

KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN 

NÀ HẨU, TỈNH 

YÊN BÁI 

Hà Thị Thái 

Nga 
PGS.TS. Lê Đức 

Minh 

Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu đƣợc thành lập theo Quyết định số 

512/QĐ-UB ngày 09/10/2006 của UBND tỉnh Yên Bái. Đây là khu vực 

có điều kiện tự nhiên đặc thù, nguồn tài nguyên động thực vật phong 

phú, là nơi hội tụ của nhiều luồng sinh vật, không những có giá trị cao 

về đa dạng sinh học, sinh thái, môi trƣờng mà còn có tiềm năng phát 

triển du lịch, phục vụ tham quan, học tập nghiên cứu khoa học. Khóa 

luận đi vào phân tích mức độ đa dạng về thành phần loài, dạng sống và 

giá trị của tài nguyên thực vật tại khu Bảo tồn dựa trên các nghiên cứu 

trƣớc đó và so sánh với các khu vực đƣợc bảo vệ khác. Theo đó, hệ thực 

vật Nà Hẩu có độ đa dạng khá cao, có đến 5 trên 6 ngành thực vật bậc 

cao có mạch có mặt tại khu vực. Thành phần thực vật Nà Hẩu không 

thua kém các khu vực khác cả về số lƣợng loài, số họ và số chi. Mƣời 

họ đa dạng nhất tại khu vực nghiên cứu đều có từ 10 loài trở lên, đều là 

các họ rất đa dạng của hệ thực vật Việt Nam, cũng là những họ đặc 

trƣng cho hệ thực vật vùng nhiệt đới. Qua phổ dạng sống SB = 67,44Ph 

+ 22,94(6,82Ch + 6,82Hm + 9,3Cr) + 9,62Th, có thể thấy hệ thực vật 

của khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu hoàn toàn mang những đặc trƣng 

của hệ thực vật Bắc Việt Nam với nhóm cây chồi trên (Ph) chiếm ƣu thế 

chủ đạo. Thực vật tại Nà Hẩu đƣợc ghi nhận có 822 lƣợt công dụng với 

13 nhóm công dụng chính. Nà Hẩu cũng là nơi sinh sống của nhiều loài 

thực vật quý hiếm có giá trị bảo tồn cao với 28 loài thực vật quý hiếm 

nằm trong Danh lục đỏ của IUCN (2009), Sách Đỏ Việt Nam (2007), 

Danh lục của công ƣớc CITES và Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Mặc dù 

khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu đã và đang đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt 

nhƣng không thể tránh khỏi một số tác động theo chiều hƣớng xấu đe 
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dọa tới đa dạng sinh học của vùng. Khóa luận đã đƣa ra một số khuyến 

nghị trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng thực vật tại 

khu vực theo các hƣớng: Hoàn thiện tổ chức quản lý và năng lực cán 

bộ, tổ chức các đợt điều tra chi tiết hoàn thiện danh lục, thu hút đầu tƣ 

hạ tầng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cũng nhƣ quan tâm phát 

triển kinh tế đời sống cho ngƣời dân trong khu vực 

325  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

CÔNG TÁC 

CỨU HỘ, PHỤC 

HỒI VÀ TÁI 

THẢ LOÀI TÊ 

TÊ TẠI TRUNG 

TÂM BẢO TỒN 

ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ Ở 

VƢỜN QUỐC 

GIA CÚC 

PHƢƠNG 

Kiều Thị Nhã 

1. PGS.TS. Lê 

Đức Minh; 

2. ThS. Nguyễn 

Thu Hà 

Tóm tắt nội dung khóa luận tốt nghiệp: Tê tê là một loài thú duy nhất 

trên thế giới có vảy. Mỗi năm có tới 100.000 cá thể tê tê bị săn bắt trái 

phép từ các khu rừng tự nhiên. Tê tê trở thành loài bị buôn bán mạnh 

mẽ nhất trên thế giới; đƣợc đƣa vào danh sách loài trọng tâm bảo tồn 

trên thế giới hiện nay. Việt Nam nằm trong vùng phân bố của 2 loài tê 

tê là tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla). 

Năm 2014, cả hai loài đƣợc xếp vào mức Cực kỳ Nguy cấp (CR) trong 

Danh mục sách Đỏ của IUCN. Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động 

vật hoang dã (Save Vietnam‟s Wildlife) là trung tâm duy nhất tại Việt 

Nam đã nghiên cứu nuôi nhốt, tái thả thành công hai loài tê tê này. Sau 

khi tê tê đƣợc chữa trị chăm sóc, phục hồi sức khỏe tại Trung tâm sẽ 

đƣợc tái thả trở về tự nhiên. Qua quá trình nghiên cứu thấy rằng Trung 

tâm đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bảo tồn hai loài tê tê 

này. Để tiếp nhận tê tê về chăm sóc phục hồi, Trung tâm phải đƣợc sự 

cho phép của đơn vị tịch thu hoặc chờ quyết định khởi tố nên mất rất 

nhiều thời gian. Vào mùa lạnh nhân viên phải chăm sóc rất vất vả và có 

chế độ chăm sóc đặc biệt. Trung tâm phải nhập trứng kiến từ miền Nam 

kết hợp nhộng tằm để làm thức ăn cho tê tê do nguồn kiến sống ngoài tự 

nhiên khó kiếm. Loại thức ăn này có giá thành rất cao và không tốt cho 

sức khỏe do bảo quản trong điều kiện đông đá. Sau 30 ngày kiểm dịch, 

những cá thể tê tê đủ sức khỏe sẽ đƣợc tái thả vào tự nhiên. Tuy nhiên, 

do đây là vật chứng của các vụ án nên Trung tâm không thể tái thả tê tê 

khi chƣa có quyết định xử lý vật chứng. Việc kéo dài thời gian chăm 

sóc sẽ làm mất dần tập tính tự nhiên của tê tê và tốn nhiều chi phí. Để 

đánh giá hiệu quả tái thả và hiểu rõ môi trƣờng sống, đặc điểm sinh thái 

của loài, một số cá thể sẽ đƣợc gắn thiết bị theo dõi sóng Radio. Quá 
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trình này tốn rất nhiều thời gian, kinh phí và nguồn nhân lực do phần 

lớn các cá thể tê tê tái thả có nguồn gốc từ nhiều nƣớc khác nhau. Đây 

là mảng nghiên cứu còn mới trên Thế giới và Việt Nam vì vậy nhóm 

cần thời gian để nghiên cứu thêm 

326  Đại học 

ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ SẢN 

XUẤT VÀ TÍNH 

BỀN VỮNG 

CỦA MỘT SỐ 

MÔ HÌNH 

NÔNG LÂM 

KẾT HỢP TẠI 

ĐỊA BÀN 

HUYỆN YÊN 

THẾ TỈNH BẮC 

GIANG 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thoa 
TS. Đoàn Hoàng 

Giang 

Diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi tác động từ quá trình 

đô thị hóa, công nghiệp hóa đất đai bị chuyển đổi cơ cấu cho các ngành 

công nghiệp, dịch vụ; ngoài ra, biến đổi khí hậu biễn biến ngày càng 

phức tạp, bão, lũ lụt, mƣa lớn làm xói mòn và rửa trôi bề mặt đất dốc 

mạnh mẽ. Trƣớc tình hình đó, mô hình Nông lâm kết hợp xuất hiện là 

một phƣơng thức sản xuất hợp lý đƣợc các nhà khoa học nghiên cứu và 

ứng dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là một phƣơng thức canh tác 

vừa có thể giải quyết đƣợc vấn đề đảm bảo an ninh lƣơng thực của các 

khu vực miền núi vừa có thể cải tạo, bảo vệ đất và các nguồn tài nguyên 

khác. Trong mô hình NLKH có sự phối hợp của nhiều thành phần cây 

trồng và vật nuôi trong các ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngƣ 

nghiệp. Sự phối hợp này đƣợc nghiên cứu và bố trí trong không gian và 

thời gian hợp lý, tận dụng đƣợc quỹ đất nhất định.  Tuy nhiên, thực 

trạng ứng dụng sản xuất theo mô hình NLKH tại các vùng đồi núi còn 

gặp nhiều vấn đề khó khăn. Khóa luận này phân tích đƣa ra đánh giá 

hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trƣờng và bƣớc đầu đánh giá về 

tính bền vững của các mô hình NLKH điển hình tại khu vực đồi núi 

(RVAC, RVCRg, VACRg, RChèRg, RRg), cụ thể là tại địa bàn huyện 

Yên THế - Bắc Giang; đánh giá các khó khăn còn tồn tại trong các mô 

hình; đƣa ra biện pháp cụ thể cải thiện tình hình. Các kết quả thu đƣợc 

khá khả quan, các mô hình NLKH trên địa bàn huyện đều cho hiệu quả 

khá cao cả về kinh tế, xã hội, môi trƣờng; mô hình RVCRg đƣợc đánh 

giá là mô hình có tính bền vững cao nhất và thấp nhất là mô hình 

VACRg so với các mô hình còn lại. Kết quả cũng cho thấy rằng hoạt 

động NLKH trên địa bàn huyện vẫn còn yếu, nhiều hộ gia đình chƣa 

thực sự đạt đƣợc hiệu quả mong muốn 

327  Đại học 
SỬ DỤNG 

PHƢƠNG PHÁP 

Nguyễn Thị 

Hoài Thƣơng 
TS. Phạm Thị 

Thu Hà 

Mƣa axit là một dạng lắng đọng ƣớt của lắng đọng axit, là những cơn 

mƣa có độ pH đo đƣợc dƣới 5,6. Thành phần chính trong nƣớc mƣa 
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DELPHI TRONG 

NGHIÊN CỨU 

CÁC GIẢI PHÁP 

ỨNG PHÓ 

TRƢỚC NHỮNG 

ẢNH HƢỞNG 

CỦA MƢA 

AXIT ĐẾN HỆ 

THỐNG TRỒNG 

TRỌT TẠI TỈNH 

HÒA BÌNH 

chứa các axit nhƣ axit sunfuric và axit nitric. Nhƣ nhà khoa học ngƣời 

Thụy Điển Svante Odén đã gọi đây là “cuộc chiến tranh hóa học ngầm”, 

mƣa axit có tính chất xuyên quốc gia và tác động nghiêm trọng đến 

nhiều đối tƣợng nhƣ: các loài thủy sinh, hệ sinh thái rừng, đất đai, công 

trình kiến trúc, con ngƣời,… và đặc biệt thực vật là đối tƣợng chịu ảnh 

hƣởng rất lớn. Theo số liệu quan trắc của Mạng lƣới giám sát lắng đọng 

axit vùng Đông Á (EANET) thì Hòa Bình là một trong những tỉnh 

thành ở Việt Nam có sự xuất hiện của mƣa axit với tần suất khá cao. 

Khả năng cao là hiện tƣợng này có ảnh hƣởng lớn đến ngành nông 

nghiệp, đặc biệt là trồng trọt - ngành có vị trí quan trọng trong phát triển 

kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Chính vì vậy, việc đƣa ra những giải pháp 

ứng phó với tác động của mƣa axit đến hệ thống trồng trọt thực sự cần 

thiết. Thông qua sự kết hợp của phƣơng pháp Delphi và mô hình DPSIR 

trong quá trình điều tra phỏng vấn 38 chuyên gia, nghiên cứu đƣa ra 

những giải pháp về chính sách và kỹ thuật để giảm thiểu và thích ứng 

tác động của mƣa axit đến hệ thống trồng trọt tại tỉnh Hòa Bình. Trong 

các giải pháp đƣợc đƣa ra, chú trọng đến việc giảm phát thải khí axit và 

bụi từ hoạt động sản xuất công nghiệp và giao thông. Bên cạnh đó, việc 

thay đổi kỹ thuật canh tác và các chính sách khắc phục thiệt hại nông 

nghiệp do mƣa axit gây ra cũng cần đƣợc quan tâm. 

328  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ĐÁNH GIÁ 

NHANH HIỆN 

TRẠNG SẢN 

XUẤT RAU 

THEO TIÊU 

CHUẨN 

VIETGAP TẠI 

XÃ HÀ HỒI, 

HUYỆN 

THƢỜNG TÍN, 

HÀ NỘI 

Trịnh Thị Lệ 

Thủy 
TS. Nguyễn Thị 

Phƣơng Loan 

Hiện nay, do nhu cầu rau sạch ngày càng cao của thị trƣờng, Thƣờng 

Tín và các huyện ngoại thành khác của thành phố Hà Nội đều đang 

chuyển hƣớng sang canh tác rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong 

nghiên cứu này, tác giả đã đánh giá nhanh hiện trạng sản xuất rau theo 

tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hà Hồi, huyện Thƣờng Tín, TP. Hà Nội. Kết 

quả nghiên cứu đã nhận diện đƣợc quy trình sản xuất rau theo tiêu 

chuẩn VietGAP, đánh giá chi phí và lợi nhuận của hoạt động sản xuất 

rau an toàn tại xã Hà Hồi. Xã Hà Hồi có 80,1ha đƣợc UBND thành phố 

Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. Mỗi 

năm, để canh tác diện tích 540m2 rau VietGAP, mỗi hộ nông dân phải 

chi trả 6,33 triệu đồng cho vật tƣ, 30 triệu đồng cho công lao động, 

doanh thu thu đƣợc là 52,8 triệu đồng, vậy lợi ích một năm là 18,1 triệu 
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đồng. Ngƣời trồng rau VietGAP tại xã Hà Hồi hầu hết đều là phụ nữ 

tuổi từ 40-55 tuổi, họ có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất rau nên 

thuận lợi để phát triển kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP 

329  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ĐẶC ĐIỂM 

SINH HỌC, 

SINH THÁI 

LOÀI RÙA NÚI 

VÀNG 

(INDOTESTUD

O ELONGATA) 

TRONG MÔI 

TRƢỜNG NUÔI 

NHỐT TẠI 

TRUNG TÂM 

BẢO TỒN RÙA 

CÖC PHƢƠNG 

PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC 

BẢO TỒN 

Nguyễn Thị 

Tỉnh 
PGS.TS. Lê Đức 

Minh 

Việt Nam là quốc gia có sự đa dạng về loài rùa trên thế giới với 25 loài 

rùa cạn và rùa nƣớc ngọt; 5 loài rùa biển. Tổng số loài rùa ở đây chiếm 

1/3 loài rùa châu Á và 1/10 loài rùa thế giới. Ngày nay, số lƣợng của 

hầu hết các loài rùa trong tự nhiên của Việt Nam đã giảm đáng kể. 

Nguyên nhân là do nạn săn bắt, buôn bán và vận chuyển trái phép ngày 

càng nhiều để làm thức ăn và thuốc đông y. Việt Nam là một mắt xích 

quan trọng trong việc trung chuyển rùa và các loài động vật hoang dã 

khác từ Lào, Thái Lan và Campuchia sang Trung Quốc. Rùa núi vàng 

(Indotestudo elongata Blyth, 1853)  hiện còn rất ít, là loài quý hiếm 

đƣợc xếp vào danh sách loài nguy cấp (EN) trong sách đỏ Việt Nam và 

trong sách đỏ IUCN. Khóa luận tập trung nghiên cứu các đặc điểm sinh 

học, sinh thái và công tác bảo tồn loài rùa núi vàng (Indotestudo 

elongata) trong điều kiện nuôi nhốt để đƣa ra đánh giá về mức độ sinh 

trƣởng, chế độ ăn, tập tính của rùa núi vàng trong môi trƣờng bán tự 

nhiên. Qua quá trình nghiên cứu thấy rằng đa số cá thể rùa núi vàng cái 

thƣờng có kích thƣớc lớn hơn cá thể đực. Lƣợng thức ăn cho mùa hè 

đƣợc tăng cƣờng hơn so với mùa đông, cụ thể là trọng lƣợng cơ thể rùa 

núi vàng giảm vào mùa đông xuân và tăng khi sang cuối xuân đầu hè. 

Rùa núi vàng thƣờng đẻ trứng từ tháng 9 đến hết tháng 1 năm sau, đẻ 

nhiều vào các tháng cuối năm, trứng rùa phần lớn đƣợc ấp trong phòng 

ấp nhân tạo. Các cá thể rùa bất kỳ từ 3 - 4 năm tuổi đều có thể tái thả 

nếu đảm bảo về các mặt sức khỏe và các bƣớc thú y. Trong nghiên cứu, 

tác giả cũng đã đề cập đến những thuận lợi và khó khăn trong công tác 

bảo tồn loài rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và một số kiến nghị 

cần thiết đối với Trung tâm 

330  Đại học 

ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG CỦA 

CÁC HỢP CHẤT 

KÍCH THÍCH 

Đậu Thị Tuyết 

Anh 

TS. Lê Hữu 

Tuyến; 

PGS.TS. Trần 

Văn Quy 

Cùng với sự phát triển của công nghiệp và đô thị hóa và gia tăng dân số, 

nhiều thành phố đã phải đối diện với tình trạng ô nhiễm nặng nề đặc 

biệt là ô nhiễm không khí. Trong đó sự có mặt của các chất độc hại 

trong bụi đô thị có tác động đến hoạt tính của thụ thể hydrôcacbon thơm 
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THỤ THỂ 

HYDRÔCACBO

N THƠM (AhR) 

VÀ THỤ THỂ 

HOOC MÔN 

SINH DỤC NỮ 

(ER) TRONG 

BỤI ĐÔ THỊ 

(AhR) và thụ thể hooc môn sinh dục nữ (ER) đặc biệt là nhóm hợp chất 

hữu cơ đa vòng thơm PAHs. Khóa luận đã khảo sát thu thập 12 mẫu bụi 

đô thị có kích thƣớc nhỏ có thể xâm nhập vào phổi tại Hà Nội để nghiên 

cứu phân tích đánh giá hoạt tính của thụ thể AhR và thụ thể ER sử dụng 

phƣơng pháp PAH-CALUX và ER-CALUX. Các giá trị độc tính tƣơng 

đƣơng BaPEQs dao động từ 14036 - 72604 (ng/g mẫu khô), và giá trị 

độc tính tƣơng đƣơng E2EQs dao động từ 0,91 - 5,69 (ng/g mẫu khô). 

Nghiên cứu kết luận tại các tuyến đƣờng có mật độ giao thông cao thì 

độc tính tƣơng đƣơng BaPEQs/E2EQs càng cao. Kết quả phân tích các 

chất kích thích thụ thể AhR và thụ thể ER bằng GC-MS cho thấy nồng 

độ PAHs dao động trong khoảng 927 - 4666 ng/g mẫu khô, hợp chất 

chiếm tỷ lệ cao nhất là Pyren (351 ng/g). So sánh độ độc lý thuyết của 

PAHs với giá trị độ độc tƣơng đƣơng BaPEQs và E2EQs cho thấy ngoài 

PAHs còn tồn tại nhiều hợp chất độc hại trong bụi có ảnh hƣởng đến 

hoạt tính của thụ thể AhR và thụ thể ER. Giá trị độc tính gây ung thƣ 

dao động trong khoảng 0,02-66,42 (ng/g) và độc tính gây đột biến gen 

dao động từ 0,003-68,86 ng/g, BaP là hợp chất có khả năng gây ung thƣ 

và đột biến gen cao nhất. Mức độ tƣơng quan giữa giá trị này với tổng 

PAHs cho thấy nồng độ PAHs càng lớn thì khả năng ung thƣ và đột 

biến gen càng cao. 
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ĐÁNH GIÁ 

HIỆN TRẠNG 

CHẤT LƢỢNG 

NƢỚC VÀ HIỆN 

TRẠNG SỬ 

DỤNG NƢỚC 

SÔNG TÔ LỊCH 

ĐOẠN CHẢY 

QUA THÔN 

VĂN, XÃ 

THANH LIỆT, 

HUYỆN THANH 

Lò Thị Diệu 

Anh 
ThS. Cái Anh 

Tú 

Quá trình đô thị hoá cùng với sự gia tăng dân số không ngừng kéo theo 

làm nhu cầu sử dụng nƣớc của con ngƣời ngày càng tăng. Rất nhiều 

lƣợng nƣớc thải không đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng 

làm cho chất lƣợng nƣớc ở các thuỷ vực này ngày càng bị suy giảm 

nghiêm trọng, thậm chí nhiều thuỷ vực từ chức năng tƣới tiêu cấp nƣớc 

đã trở thành nơi chứa nƣớc thải từ chính những hoạt động của con 

ngƣời. Sông Tô Lịch đã bị ô nhiễm từ cách đây hơn chục năm. Hiện nay 

đƣợc khoanh vùng thuộc vùng nƣớc sông cấm sử dụng vào các mục 

đích khác ngoài mục đích tiêu thoát nƣớc của thành phố Hà Nội từ năm 

2012 theo quyết định số 161/QĐ-UBND. Tuy nhiên, thực trạng sử dụng 

nƣớc sông để tƣới tiêu cho rau màu vẫn xảy ra tại thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Xuất phát từ thực tiễn trên, 
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TRÌ, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

tiến hành đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Tô Lịch tại khu vực nghiên 

cứu và đánh giá hiện trạng sử dụng nƣớc sông tại khu vực này. Quá 

trình đánh giá sử dụng phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng nƣớc theo chỉ 

số WQI. Kết quả cho thấy giá trị WQI của tất cả các mẫu tại khu vực 

nghiên cứu đều dƣới 10, nƣớc sông ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng và 

không thể sử dụng cho mục đích nào. Qua hiện trạng chất lƣợng nƣớc 

và hiện trạng sử dụng nƣớc vào mục đích tƣới tiêu của ngƣời dân, đƣa 

ra kiến nghị và đề xuất để các nhà quản lý quản lý lƣu vực sông hiệu 

quả hơn. 

332  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG XỬ 

LÝ NƢỚC THẢI 

NHIỄM AXIT 

STYPHNIC 

(TNR) VÀ AXIT 

PICRIC (TNP) 

BẰNG HỆ UV-

H2O2/TiO2 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

PGS.TS Nguyễn 

Mạnh Khải; 

ThS Nguyễn 

Văn Huống 

Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát khả năng ứng dụng chất xúc 

tác quang TiO2 vào quá trình oxy hóa nâng cao UV-H2O2 để phân hủy 

axit Styphnic (TNR) và axit Picric (TNP) trong nƣớc thải của các cơ sở 

sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ quốc phòng. Nghiên cứu đƣợc tiến hành 

trên cơ sở xác định sự suy giảm nồng độ của TNR, TNP trong nƣớc với 

sự có mặt của nano TiO2, tác nhân oxy hóa H2O2 sau một khoảng thời 

gian (0-90 phút) chiếu tia UV. Các yếu tố nhƣ pH, bƣớc sóng, tỉ lệ mol 

H2O2/TiO2, nhiệt độ, nồng độ chất ban đầu đều có ảnh hƣởng rõ rệt đến 

hiệu suất phân hủy TNR, TNP trong nƣớc. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tại điều kiện C
0

TNR = 154,40 mg/L, tỉ lệ mol H2O2/TiO2=15, pH = 3, λ= 

313nm, 100% TNR bị phân hủy trong 90 phút. Cùng điều kiện trên với 

C
0

TNP = 135,41 mg/L, 99,51% TNP bị phân hủy trong 90 phút. Ngoài 

ra, nhiệt độ không làm ảnh hƣởng nhiều đến vận tốc và hiệu suất phân 

hủy TNR, TNP. 
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XỬ LÝ 

PERFLOOCTAN

OIC (PFOA) 

BẰNG PHƢƠNG 

PHÁP SIÊU ÂM 

ĐIỆN HÓA HỌC 

Trần Thanh 

Bình 

TS. Phan Thị 

Lan Anh; 

PGS.TS. Trần 

Văn Quy 

Axit perflooctanoic (PFOA) là một chất ô nhiễm hữu cơ bền vững và là 

một chất gây ô nhiễm phổ biến trong nƣớc mặt, nƣớc thải qua quá trình 

sản xuất và sử dung. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng PFOA độc và gây 

ung thƣ cho động vật nhƣ chuột, cá khỉ và thậm chí là cả ở con ngƣời. 

Các công nghệ xử lý PFOA đã đƣợc đƣa ra và thực hiện. Trong nghiên 

cứu này, PFOA đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp siêu âm điện hóa học với 

các điều kiện khác nhau nhƣ pH, NaHCO3, isopropanol. Hiệu suất xử 

lý khi chỉ sử dụng sóng siêu âm dao động từ 16,7% - 23%. Khi thay đổi 

pH bằng dung dịch HCl 1N và NaOH 1N thì tại pH bằng 6,07 hiệu suất 
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xử lý cao nhất, 24%. Tuy nhiên,khi thêm chất xúc tác là NaHCO3 hiệu 

suất tăng lên nhanh chóng là 73,7% do gốc CO32- đã tác dụng với 

PFOA, khi thêm NaHCO3/isopropanol vào thì hiểu quả xử lý càng cao 

hơn với 83,5% do có sự tham gia của gốc CO32- và chất bắt gốc tự do 

OH-, làm hạn chế sự cản trở của gốc OH- đến quá trình phản ứng giữa 

PFOA và CO32-. 

334  Đại học 

Đánh giá dƣ 

lƣợng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

nhóm Pyrethroids 

trong một số loại 

rau quả tại huyện 

Hoài Đức, Hà 

Nội. 

Phạm Liên 

Hoa 

PGS.TS. Đỗ 

Quang Huy; 

ThS. Đỗ Thị 

Thu Hằng 

 

Khóa luận đã nghiên cứu, khảo sát tối ƣu và áp dụng phƣơng pháp tách 

chiết QuEChERS nhằm mục đích xác định dƣ lƣợng HCBVTV nhóm 

Pyrethroids trong một số mẫu rau quả tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Trong khóa luận áp dụng phƣơng pháp sắc ký khí ghép nối hai lần khối 

phổ (GC-MS/MS) để phân tích xác định dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực 

vật trong mẫu rau quả. Phƣơng pháp phân tích có giá trị LOD và LOQ 

đáp ứng đƣợc yêu cầu phân tích lƣợng vết HCBVTV trong nền mẫu 

thực phẩm.  

Tổng cộng 72 mẫu rau quả đã đƣợc tiến hành lấy và phân tích, trong đó 

có 54 mẫu lấy tại ruộng, 18 mẫu lấy tại chợ trong khu vực nghiên cứu 

để đánh giá mức dƣ lƣợng bốn HCBVTV nghiên cứu là Cypermethrin, 

Lambda-Cyhalothrin, Deltamethrin, Permethrin. 

Khóa luận đã đánh giá rủi ro sức khỏe của các HCBVTV nghiên cứu 

đối với ngƣời khi sử dụng rau quả tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Với 

hàm lƣợng HCBVTV trong rau đã xác định, hầu hết giá trị HR đối với 

Cypermethrin, Deltamethrin và Permethrin <1, giá trị HR đối với 

Lambda-Cyhalothrin >1. Do vậy, rủi ro sức khỏe đối với ngƣời chủ yếu 

là do Lambda-Cyhalothrin gây ra. 

335  Đại học 

Nghiên cứu hoạt 

tính kháng nấm 

của chiết xuất 

thực vật nhằm 

ứng dụng phòng 

trừ bệnh phấn 

trắng trên hoa 

hồng 

Mai Thị Khánh 

Ly 
TS. Lê Thị 

Hoàng Oanh 

Bệnh phấn trắng là một bệnh phổ biến có thể bắt gặp ở hầu hết các loại 

cây trồng nhƣ bí, hoa hồng, đào,… Bệnh phấn trắng ở cây chủ yếu do 

nấm thuộc loài Sphaerotheca gây ra, đối với hoa hồng bệnh phấn trắng 

là do nấm Sphaerotheca pannosa gây nên. Khi cây hoa hồng xuất hiện 

những dấu hiệu của bệnh phấn trắng cần ngay lập tức loại trừ, có thể áp 

dụng biện pháp  vật lý, biện pháp hóa học hay biện pháp sinh học. Đối 

với cây hoa hồng đƣợc trồng ở ban công thì việc sử dụng các biện pháp 

hóa học rất hạn chế và gây ảnh hƣởng đến sức khỏe. Từ lâu, trong dân 
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gian đã có công thức sử dụng tỏi, ớt và các loại tinh dầu để phòng trừ 

các bệnh trên cây trồng ở quy mô diện tích nhỏ. Tinh dầu từ lâu đã đƣợc 

sử dụng trong y dƣợc, thẩm mỹ, thực phẩm nhờ các tác dụng mà nó 

mang lại. Ngày càng nhiều các nghiên cứu chỉ ra rằng tinh dầu có khả 

năng kháng nấm rất tốt thông qua các cơ chế ức chế sự phát triển của vi 

sinh vật. Dựa vào đó đƣa ra các ứng dụng thích hợp. Khóa luận này 

nghiên cứu khả năng ức chế sự phát triển của nấm Sphaerotheca 

pannosa gây bệnh phấn trắng trên hoa hồng của tinh dầu tỏi, tinh dầu sả 

và ba dịch chiết từ ba nguyên liệu tỏi, ớt, sả. Các kết quả ban đầu đạt 

đƣợc cho thấy tinh dầu tỏi cũng nhƣ dịch chiết tỏi có khả năng kháng 

nấm mạnh hơn so với các đối tƣợng còn lại. 

336  Đại học 

Nguyên cứu tổng 

hợp vật liệu ống 

nano TiO2 biến 

tính ứng dụng 

trong xử lý ô 

nhiễm VOCs 

Nguyễn Hải 

Minh 

TS. Hoàng Văn 

Hà; 

TS. Lê Thị 

Hoàng Oanh 

Titan dioxit là một trong những vật liệu bán dẫn đƣợc nghiên cứu rộng 

rãi và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nhƣ sơn, thực phẩm, dƣợc phẩm, 

pin năng lƣợng mặt trời, xúc tác quang hóa… Titan dioxit đƣợc sử dụng 

phổ biến ở dạng hạt, gần đây cấu trúc nano với các hình dạng khác nhau 

mới thực sự đƣợc chú ý. Trong nghiên cứu này, vật liệu nano TiO2 

dạng ống đƣợc tổng hợp từ TiO2 thƣơng mại dạng hạt bằng phƣơng 

pháp thủy nhiệt trong môi trƣờng NaOH đậm đặc ở điều kiện nhiệt độ 

và áp suất cao, sau đó đƣợc biến tính bằng cách pha tạp thêm nitơ. Đặc 

điểm hình thái dạng ống nano, cấu trúc pha tinh thể, thành phần của vật 

liệu đƣợc làm sáng tỏ bởi các phƣơng pháp phân tích hóa lý vật liệu: 

phƣơng pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử truyền qua 

(TEM), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ khối thời gian bay (TOF-

SIMS), phổ hấp thụ UV-Vis và phân tích diện tích bề mặt riêng theo lý 

thuyết BET (BET). Kết quả cho thấy các ống nano tổng hợp đƣợc có 

diện tích bề mặt riêng lớn, đƣờng kính từ 10-12 nm và chiều dài cỡ 150 

nm. Hoạt tính quang xúc tác trong xử lý VOCs của vật liệu đƣợc đánh 

giá thông qua sự quang phân hủy ethanol dƣới bức xạ tia cực tím đã chỉ 

ra cấu trúc ống nano có hoạt tính tốt hơn dạng hạt nano ban đầu và hoạt 

tính tiếp tục đƣợc tăng cƣờng hơn nữa khi có sự pha tạp N.  

337  Đại học 
NGHIÊN CỨU 

XỬ LÝ THƢỚC 

Nguyễn Thị 

Ngân 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị Hà; 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền 

công nghiệp thì phát triển nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng đối 
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DIỆT CỎ 

GLYPHOSATE 

TRONG NƢỚC 

BẰNG CÔNG 

NGHỆ MÀNG 

LỌC SINH HỌC 

(MBR) 

ThS. Lƣu Minh 

Loan 

với các nƣớc đang phát triển. Trong đó  Việt Nam là một nƣớc có diện 

tích trồng lúa nƣớc và hoa màu lớn với những nhiều vùng chuyên canh 

trồng lúa và hoa màu nhƣ Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 

Long, Đông Nam Bộ. Tuy nhiên một yếu tố quan trọng trong sản xuất 

nông nghiệp đồng thời cũng là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua 

đó là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách quá mức ảnh hƣởng 

xấu đến sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng, với khoảng 2 triệu tấn hóa 

chất BVTV đƣợc sử dụng trên thế giới mỗi năm và phần lớn các hóa 

chất này có độc tính cao, tồn tại lâu trong môi trƣờng bởi chúng rất bền, 

khó bị phân hủy sinh học, việc kiểm soát, đánh giá hàm lƣợng và tác 

động của chúng là rất khó khăn. Khóa luận nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hƣởng đến hiệu suất xử lý Glyphosate trong nƣớc bằng công nghệ màng 

lọc sinh học (MBR) bao gồm : ảnh hƣởng của chế độ sục, ảnh hƣởng 

của tải trọng hữu cơ và hiện tƣợng bít tắc màng lọc. Kết quả cho hiệu 

suất xử lý cao nhất là chế độ sục 60/60, tải trọng là 0,70-0,83 

kgCOD/m3/ngày và 0,50-0,59 kgNH4+/m3/ngày.Nƣớc sau quá trình xử 

lý bằng màng lọc có thể thấy đƣợc nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đƣợc 

tiêu chuẩn xả thải của BTNMT. 

338  Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng phân hủy 

anthracene của 

một số chủng vi 

khuẩn tía quang 

hợp tạo màng 

sinh học 

Phạm Thị 

Ngọc 

TS. Cung Thị 

Ngọc Mai; 

TS. Trần Thị 

Huyền Nga 

 

Trong nghiên cứu này tập trung nghiên cứu khả năng tạo biofilm cũng 

nhƣ sinh trƣởng và phân hủy anthracene của 7 chủng đơn VKTQH trên 

các nồng độ 150, 200 và 250 ppm anthracene và đa chủng (đƣợc tạo 

thành từ 2-3 chủng VKTQH) trên dải nồng độ anthracene là 150, 200, 

250, 300 và 350 ppm, từ đó xây dựng thử nghiệm mô hình xử lý 

anthracene trên các loại giá thể (xơ dừa, bông mút, sỏi nhẹ, bã mía) và 

lựa chọn ra loại giá thể tối ƣu nhất ở quy mô 2 lít phòng thí nghiệm.  

Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn đƣợc 2 chủng (LC5 và PY2) từ 7 

chủng vừa có khả năng tạo biofilm tốt vừa có khả năng phân hủy 

anthracene cao đạt hiệu suất lần lƣợt là 68,7% và 71,3% với nồng độ 

ban đầu là 250 ppm và hiệu suất phân hủy biofilm đa chủng đạt 89,2% 

tại nồng độ 300 ppm. Đồng thời đã xây dựng thành công mô hình thử 

nghiệm từ đó lựa chọn đƣợc giá thể xơ dừa là loại giá thể tối ƣu và phù 

hợp nhất ở quy mô 2 lít phòng thí nghiệm với hiệu suất phân hủy 100% 
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với nồng độ anthracene ban đầu là 300 ppm. Những kết quả trong 

nghiên cứu này khá mới mẻ và mở ra hƣớng ứng dụng công nghệ sử 

dụng biofilm trên nhóm VKTQH trong môi trƣờng nhiễm  anthracene 

và các hợp chất hữu cơ khác có cấu trúc tƣơng tự. 

thracene và các hợp chất hữu cơ khác có cấu trúc tƣơng tự. 

339  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ĐÁNH GIÁ 

HIỆN TRẠNG 

SỬ DỤNG 

RHODAMINE B 

TRONG TƢƠNG 

ỚT VÀ ĐỀ 

XUẤT BIỆN 

PHÁP QUẢN LÝ 

Tạ Thị Hồng 

Vân 

TS. Nguyễn 

Kiều Hƣng; 

PGS.TS. Trần 

Văn Quy 

Vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nƣớc đang gây ra nhiều lo lắng cho 

ngƣời dân. Rhodamine B là một loại phẩm màu công nghiệp, đƣợc phép 

sử dụng trong một số nghành công nghiệp nhƣ dệt may, giấy, sơn, mỹ 

phẩm,… và không đƣợc phép sử dụng trong thực phẩm. Rhodamine B 

có thể gây nhiều tác hại cho con ngƣời khi ăn những loại thực phẩm 

chứa chất này. Tuy nhiên, nhiều ngƣời vẫn lạm dụng rhodamine B để 

nhuộm màu thực phẩm nhƣ bánh kẹo, mứt, hạt dƣa,… đặc biệt là trong 

gia vị nhƣ tƣơng ớt, bột ớt, bột cà ri,… Đề tài xây dựng quy trình phân 

tích xác định rhodamine B trong tƣơng ớt bằng kỹ thuật sắc ký lỏng siêu 

hiệu năng cao khối phổ hai lần (UPLC-MS/MS). Giới hạn phát hiện và 

giới hạn định lƣợng của quy trình phân tích đối với rhodamine B lần 

lƣợt là 0,38 μg/kg và 1,21 μg/kg. Hiệu suất thu hồi của rhodamine B 

trong khoảng 77,8 - 107,5% với độ lệch chuẩn tƣơng đối (RSD) trong 

khoảng 1,44 – 8,93%. Quy trình xây dựng khá đơn giản, hiệu quả, có độ 

nhạy cao phù hợp cho việc xác định rhodamine B trong tƣơng ớt. Áp 

dụng quy trình đã xây dựng để phân tích 40 mẫu tƣơng ớt thực tế lấy ở 

địa bàn Hà Nội, đã phát hiện ra có 5/40 mẫu dƣơng tính với rhodamine 

B, chiếm 12,5% tổng số mẫu. Hàm lƣợng rhodamine B đƣợc tìm thấy 

trong các mẫu tƣơng ớt khoảng từ 18,03 – 157,6 mg/kg. Kết quả phân 

tích cho thấy tất cả những mẫu phát hiện có chứa rhodamine B đều là 

những mẫu không có nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị 

trƣờng. Trƣớc hiện trạng sử dụng rhodamine B trong tƣơng ớt, đề xuất 

một số biện pháp quản lý góp phần kiểm soát thành phần nguy hại này 

và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

340  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

SỬ DỤNG VẬT 

LIỆU NGUỒN 

Vũ Thị Kiều 

Vân 

 

PGS.TS Đỗ 

QuangHuy 

Thuốc kháng sinh là loại dƣợc phẩm đƣợc sử dụng rộng rãi hiện nay. 

Trong đó, nhóm kháng sinh tetracyclin đƣợc biết đến là nhóm kháng 

sinh phổ rộng đƣợc sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhƣ: y tế, 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


170 

 

GỐC THỰC 

VẬT ĐỂ LOẠI 

BỎ NHÓM 

KHÁNG SINH 

TETRACYCLIN 

RA KHỎI MÔI 

TRƢỜNG NƢỚC 

 

ThS. Lê Văn 

Trọng 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, chúng có thể 

xâm nhiễm vào môi trƣờng nƣớc, gây ô nhiễm, gây ảnh hƣởng xấu tới 

môi trƣờng thủy sinh và gián tiếp ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời . 

Ngày nay, các nhà khoa học đang hƣớng đến việc tận dụng các phụ 

phẩm nông nghiệp và các thực vật ít có giá trị kinh tế để ứng dụng làm 

vật liệu xử lý môi trƣờng bởi chúng có nhiều ƣu điểm nhƣ: có khả năng 

tái sử dụng, có thể phân hủy sinh học, có khả năng trao đổi ion,... Trong 

khóa luận nghiên cứu sử dụng vật liệu nguồn gốc thực vật để loại bỏ 

nhóm kháng sinh tetracyclin ra khỏi môi trƣờng nƣớc, chúng tôi đã 

nghiên cứu và chế tạo vật liệu tự nhiên từ cây Broussonetia Papyrifera, 

vật liệu sau khi chế tạo đƣợc sử dụng để hấp phụ nhóm chất tetracyclin 

trong nƣớc. Khóa luận tập trung chủ yếu vào chế tạo vật liệu, đánh giá 

đặc tính của vật liệu và khả năng hấp phụ của vật liệu đối với kháng 

sinh nhóm tetracyclin. Qua quá trình nghiên cứu và tính toán thì thấy 

rằng dung lƣợng hấp phụ của vật liệu đối với hai chất tetracyclin và 

oxytetracyclin tƣơng ứng là 432,06 µg/g và 1848,5 µg/g. Kết quả nhận 

đƣợc cho thấy vật liệu có thể sử dụng để loại bỏ nhóm chất tetracyclin 

ra khỏi môi trƣờng nƣớc.  

 

341  Đại học 

ĐÁNH GIÁ KHẢ 

NĂNG XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

SINH HOẠT 

CỦA HỆ 

THỐNG SỬ 

DỤNG VẬT 

LIỆU MANG VI 

SINH DẠNG 

TRÔI NỔI 

TRONG HỆ 

BÙN HOẠT 

TÍNH (QUY MÔ 

Bùi Phƣơng 

Thu 
TS. Trần Thị 

Huyền Nga 

Hiện nay, cùng với sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, 

nƣớc thải sinh hoạt đang là một trong những nguyên nhân chính gây ra 

ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, đặc biệt ở các đô thị lớn. Ở Việt Nam, chỉ có 

10 -12% lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý, còn lại xả thẳng ra môi 

trƣờng gây ô nhiễm nƣớc mặt nghiêm trọng. Các nhà máy xử lý nƣớc 

thải chủ yếu sử dụng công nghệ CAS, A2O, SBR, hiệu suất xử lý nitơ, 

phốt pho chƣa cao. Công nghệ MBBR còn khá mới ở Việt Nam nhƣng 

đã đƣợc ứng dụng thành công ở nhiều nơi trên thế giới với hiệu quả cao. 

Khóa luận này nghiên cứu hiệu quả xử lý nƣớc thải sinh hoạt của công 

nghệ MBBR với vật liệu mang là đá rỗng thủy tinh (supersol). Mô hình 

đƣợc thiết kế theo công nghệ thiếu khí kết hợp MBBR trong bể hiếu khí 

với công suất xử lý 0,5 m3/ ngđ, mật độ vật liệu mang 30%, lƣu lƣợng 

tuần hoàn từ bể hiếu khí về bể thiếu khí là 0,5 m3/ ngđ,  nhiệt độ 25-
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PHÒNG THÍ 

NGHIỆM) 

35ºC, pH 7-8, DO>2mg/L (bể hiếu khí), DO<1mg/L (bể thiếu khí). 

Hiệu quả xử lý COD, TKN, NH4+ , khử NO3- trung bình lần lƣợt là 

94,96%, 82,53%, 85,03% và 30,8% cao hơn nhiều khi không sử dụng 

vật liệu mang là 88,15%, 59,71%, 88,6% và 17,86%. Các chỉ tiêu dòng 

ra đều đạt QCVN 14: 2008/ BTNMT. Công nghệ MBBR có hiệu quả và 

tiềm năng ứng dụng cao trong xử lý nƣớc thải sinh hoạt ở Việt Nam. 

342  Đại học 

Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp sản 

xuất sạch hơn tại 

nhà máy giấy 

Miza, Đông Anh, 

Hà Nội 

Cao Thị Linh 

Chi 
TS. Phạm Thị 

Thúy 

Hiện nay, ngành giấy Việt Nam còn nhỏ lẻ, dây chuyền máy móc còn 

rất lạc hậu gây lãng phí năng lƣợng và ô nhiễm môi trƣờng, lãng phí 

nƣớc, khiến doanh nghiệp tăng chi phí xử lý nƣớc thải và chi phí xử lý 

chất thải rắn. Để giải quyết các vấn đề trên cần áp dụng sản xuất sạch 

hơn (SXSH) vào ngành giấy để vừa tăng hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ 

môi trƣờng. Bài khóa luận: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSH tại 

nhà máy giấy Miza, Đông Anh, Hà Nội” khảo sát hiện trạng sản xuất 

của nhà máy, các dòng thải của từng công đoạn và đề xuất giải pháp 

SXSH, tính toán tính khả thi lựa chọn giải pháp tối ƣu. Tổng công suất 

sản xuất thực tế của nhà máy năm 2017 là 6398 tấn giấy/năm chỉ đạt 

85,3 % so với lý thuyết. Quá trình nghiên cứu phân tích ta thấy dòng 

thải ảnh hƣởng chủ yếu lên sản xuất là dòng nƣớc và chất thải rắn. Phân 

tích dòng thải ta đƣợc biết chất lƣợng nƣớc thải đầu ra đạt ngƣỡng cho 

phép nhƣng lƣu lƣợng nƣớc thải lớn 64 m3/tấn giấy và  sự thất thoát 

nƣớc và bột giấy đã đƣợc nhận thấy nên các biện pháp SXSH  để tiết 

kiệm nƣớc và nguyên liệu bột giấy, thêm vào đó các giải pháp cải tạo 

tăng hiệu suất lò hơi, tăng năng suất sản xuất lên 10.000 tấn/năm đã 

đƣợc đề xuất cho nhà máy. Quá trình phân tích tính khả thi về mặt kinh 

tế, môi trƣờng và kỹ thuật giải pháp quả lý nội vi là giải pháp đơn giản 

cần thực hiện ngay tại nhà máy với chi phí đầu tƣ 330 triệu đồng và lợi 

nhuận thu đƣợc hơn 1,7 tỷ đồng, tiếp theo đó giải pháp xây khu chứa 

than cho lò hơi cũng cần tiến hành ngay đem lại lợi ích tiết kiệm 49,6 

tấn than/năm tƣơng đƣơng với 148 triệu và giảm phát thải 91.264 kg 

CO2/năm, biện pháp xây dựng mở rộng sản xuất cần phải phân tích 

nghiên cứu thêm để đƣa vào thực hiện tại nhà máy. 

343  Đại học NGHIÊN CỨU Đặng Đình PGS.TS. Trên địa bàn Hà Nội hầu hết các hộ gia đình tại vùng nông thôn đều sử 
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ÁP DỤNG MÔ 

HÌNH XỬ LÝ 

NƢỚC CẤP 

PHÂN TÁN 

LOẠI BỎ ASEN 

TRONG NƢỚC 

NGẦM QUY MÔ 

2M3/NGÀY TẠI 

HUYỆN HÕA 

ĐỨC, HÀ NỘI 

Dƣơng Nguyễn Mạnh 

Khải 

dụng các biện pháp lọc nƣớc bằng cát, đá, sỏi theo phƣơng pháp truyền 

thống, thô sơ nên không xử lý triệt để Asen (As), điều đó nguồn nƣớc 

đó không đủ tiêu chuẩn cho ăn uống và sinh hoạt chính.Việc nghiên cứu 

hệ thống đồng bộ xử lý nƣớc ngầm có hàm lƣợng asen cao sử dụng vật 

liệu đơn giản, chi phí hợp lý quy mô nhỏ là cần thiết và có ý nghĩa thiết 

thực, giúp đảm bảo nguồn nƣớc sạch, cải thiện chất lƣợng sống của 

ngƣời dân nông thôn Hà Nội. Trong nghiên cứu này, mô hình xử lý 

đƣợc đặt ở nơi Asen có nồng độ cao, không tiếp cận đƣợc hệ thống xử 

lý cấp nƣớc tập trung và nhu cầu sử dụng tại đó phù hợp với quy mô 

2m3/ngày. Mô hình lắp đặt sử dụng sắt (III) hydroxit làm chất hấp phụ. 

Hiệu quả xử lý Asen đƣợc đánh giá dựa trên kết quả vận hành liên tục 

trong 2 tháng qua 3 thông số  pH, Fe, As. Hiệu quả kinh tế đánh giá dựa 

trên chi phí lắp đặt, chi phí vận hành mô hình và hiệu quả xử lý Asen. 

Kết quả khảo sát đã lựa chọn vị trí lắp đặt mô hình tại trạm y tế xã Sơn 

Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, nơi này nồng độ As >400 µg/m3 và chƣa có 

hệ thống xử lý tập trung. Kết quả vận hành đã cho thấy, giá trị pH luôn 

tăng sau khi xử lý, nồng độ Fe đầu ra hầu hết <0,3 µg/l đạt QCVN 

01:2009/BYT nồng độ As đầu ra luôn trong khoảng là 0,10 – 0,15mg/L 

với hiệu suất xử lý là 96,67%. Giá thành lắp đặt của mô hình là 

8.900.000 đồng và chi phí vận hành của mô hình là 2.085 đồng rẻ hơn 

các mô hình khác có trên thị trƣờng. Nghiên cứu đã cho thấy rằng việc 

áp dụng mô hình này là phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực không 

tiếp cận đƣợc hệ thống tập trung. 

344  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƢỞNG 

CỦA ĐIỀU 

KIỆN BIẾN 

TÍNH TANIN 

TRONG ĐIỀU 

CHẾ CHẤT TRỢ 

KEO ĐẾN HIỆU 

QUẢ LOẠI BỎ 

Đinh Thị Thủy 
TS. Lê Thị 

Hoàng Oanh 

Với sự phát triển của kinh tế, xã hội, vấn đề môi trƣờng đang là thách 

thức lớn cho sự phát triển bền vững. Việc lựa chọn phƣơng pháp xử lý 

nguồn nƣớc cũng đƣợc tính toán và lựa chọn hợp lý. Sử dụng quá trình 

keo tụ tủa bông có thể loại bỏ phần lớn các chất lơ lửng  trong nƣớc, tuy 

nhiên lại có thể đƣa vào nguồn nƣớc các chất hóa học khác nhƣ Al3+, 

Fe3+…có độc với môi trƣờng. Nhƣng cũng có các hợp chất tự nhiên có 

khả năng tự phân hủy và có khả năng làm chất trợ keo cho quá trình keo 

tụ tủa bông là tanin. Nguồn tanin có sẵn và nhiều trong tự nhiên nên 

việc sử dụng hiệu quả là cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và thí 
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ĐỘ ĐỤC nghiệm, khóa luận này đã tiến hành nghiên cứu điều kiện ảnh hƣởng 

đến quá trình biến tính tanin trong điều chế chất trợ keo bằng cách xác 

định hiệu quả loại bỏ độ đục kết hợp với Al2(SO4).18H2O. Nồng độ 

của HCHO và NH4Cl cho vào ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả của sản 

phẩm sau biến tính. Kết quả thu đƣợc là nồng độ tối ƣu lần lƣợt là 4 ml 

HCHO /g tanin; 2,4 g NH4Cl /g tanin trong điều kiện pH =2. Sản phẩm 

sau biến bính có khả năng loại bỏ thêm 10% độ đục khi kết hợp cùng 

phèn nhôm. Hiệu quả loại bỏ độ đục tuy chƣa đƣợc cao nhƣng cũng 

giảm lƣợng sử dụng phèn nhôm đi nhiều và sản phẩm có tiềm năng thay 

thế các chất trợ keo hóa học. 

345  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

SỰ ẢNH 

HƢỞNG CỦA 

TẢI TRỌNG 

HỮU CƠ ĐẾN 

HIỆU SUẤT 

SINH KHÍ 

METAN CỦA 

HỆ XỬ LÝ YẾM 

KHÍ PHỤ PHẨM 

DỨA 

Đinh Thu Hà 

TS. Ngô Vân 

Anh; 

TS. Phan Thị 

Tuyết Mai 

Mỗi năm, có khoảng 500.000 tấn dứa đƣợc đƣa vào chế biến, đồng 

nghĩa với việc đó là một lƣợng lớn phụ phẩm dứa bị thải bỏ (70 - 75% 

khối lƣợng dứa). Phụ phẩm dứa có hàm lƣợng hữu cơ cao thích hợp xử 

lý bằng công nghệ lên men yếm khí. Mục tiêu của khóa luận là khảo sát 

sự ảnh hƣởng của việc thay đổi tải trọng hữu cơ tới khả năng sinh khí 

metan của hệ. Phụ phẩm dứa sau khi xay nghiền đƣợc đem thủy phân 

với KOH 0,05M theo tỉ lệ 1:5 (v:v) và bổ sung vi sinh vật dạ cỏ bò 10% 

(v:v). Sau thời gian 2 tuần, dịch nguyên liệu đƣợc đƣa vào thiết bị lên 

men 120 L, ở điều kiện pH duy trì trong khoảng  6,8 – 7,2 bằng dung 

dịch Na2CO3 và NaHCO3; nhiệt độ duy trì trong khoảng 35 - 37oC. 

Tiến hành khảo sát hiệu suất sinh khí với các giá trị tải trọng hữu cơ 1,2 

gCOD/L/ngày; 2 gCOD/L/ngày và 5 gCOD/L/ngày. Khi hệ nạp liệu với 

tải trọng 2 gCOD/L/ngày , hiệu suất phân hủy và thể tích khí CH4 sinh 

ra lớn nhất đạt 90,16% và 77,52L. Năng suất  sinh khí metan của hệ lớn 

nhất là 0,04 LCH4/gCOD khi hệ nạp liệu với tải trong 2 gCOD/L/ngày.  

346  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG XỬ 

LÝ PHẨM MÀU 

HỮU CƠ 

TRONG NƢỚC 

THẢI DỆT 

NHUỘM BẰNG 

Đoàn Thị Hoa 

TS. Nguyễn Thị 

Hạnh; 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Loan 

TiO2 là một vật liệu xúc tác quang bán dẫn đƣợc sử dụng để phân hủy 

các chất hữu cơ trong môi trƣờng nƣớc bởi nó có tính oxy hóa mạnh, độ 

bền cao và thân thiện với môi trƣờng. Tuy nhiên, TiO2 chỉ có hoạt tính 

xúc tác dƣới tác động của tia UV nên TiO2 chỉ có thể sử dụng 3-4% 

năng lƣợng từ mặt trời, làm hạn chế tính ứng dụng của nó. Để nâng cao 

hiệu quả xúc tác ngƣời ta tiến hành biến tính TiO2 bằng kim loại hoặc 

phi kim. Chính vì vậy, em thực hiện đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý 

about:blank
about:blank


174 

 

PHƢƠNG PHÁP 

OXY HÓA 

TĂNG CƢỜNG 

SỬ DỤNG XÖC 

TÁC QUANG 

Me,Ni/NS-TiO2 

(Me=Co, Cu, Ag) 

phẩm màu hữu cơ trong nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp oxy 

hóa tăng cƣờng sử dụng xúc tác quang Me, Ni/NS-TiO2 (Me=Co, Cu, 

Ag). Vật liệu sau chế tạo đƣợc tiến hành đặc trƣng bởi các phƣơng pháp 

XRD, SEM, UV-Vis, và thử nghiệm xúc tác quang phân hủy phẩm màu 

xanh trực tiếp DB71,  phẩm màu Alizanrin Yellow R và nƣớc thải dệt 

nhuộm. Kết quả cho thấy vật liệu Ni20Co20/NS-TiO2 có khả năng 

phân hủy 99,92% phẩm màu DB71, 93.05% phẩm màu yellow 25mg/l, 

tại pH 4, hàm lƣợng xúc tác 0,5g/L dƣới điều kiện ánh sáng đèn 

compact 36W sau thời gian chiếu sáng 180 phút. Tiến hành phân tích 

COD của mẫu nƣớc thải dệt nhuộm sau xử lý đạt 91.17%. Kết quả cho 

thấy vật liệu sau chế tạo có khả năng phân hủy tốt phẩm màu dƣới điều 

kiện ánh sáng khả kiến và có khả năng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm 

phẩm màu trong nƣớc.  

347  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

XỬ LÝ AMONI, 

NITRAT TRONG 

NƢỚC THẢI 

CHĂN NUÔI 

BẰNG VẬT 

LIỆU HẤP PHỤ 

THAN SINH 

HỌC CHẾ TẠO 

TỪ RƠM RẠ 

Đồng Quốc 

Huy 

TS. Hà Minh 

Ngọc; 

ThS. Lƣu Minh 

Loan 

Hiện nay, ở Việt Nam nƣớc thải chăn nuôi lợn chủ yếu đƣợc xử lý bằng 

phƣơng pháp phân hủy yếm khí (hầm biogas), sau quá trình này các 

thành phần gây ô nhiễm môi trƣờng đã giảm đáng kể tuy nhiên so với 

tiêu chuẩn thải cho phép vẫn còn ở mức cao. Việc tiếp tục xử lý nƣớc 

thải sau biogas trƣớc khi thải ra môi trƣờng là rất cần thiết và cần phải 

xử lý đồng thời nhiều tác nhân gây ô nhiễm, đặc biệt là chất hữa cơ, 

nitơ và phốt pho. Có nhiều giải pháp kỹ thuật đƣợc triển khai nghiên 

cứu và ứng dụng, tùy theo quy mô, trong đó có phƣơng pháp hấp phụ. 

Từ xƣa đến nay, nông nghiệp là lợi thế lớn nhất của nƣớc ta, việc quy 

hoạch sản xuất và thay đổi cách canh tác theo khoa học kỹ thuật mới đã 

khiến cho nƣớc ta vƣơn lên là một trong những nƣớc có sản lƣợng xuất 

khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh các mặt tích cực của nông 

nghiệp thì có một số vấn đề phát sinh nhƣ dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực 

vật, các phế phụ phẩm của nông nghiệp nếu chƣa đƣợc xử lý cũng gây 

ảnh hƣởng tiêu cực tới môi trƣờng. Chính vì vậy cần có những nghiên 

cứu để có thể xử lý  đƣợc nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp và tận dụng 

nó làm vật hấp phụ xử lý ô nhiễm nƣớc thải chăn nuôi sau biogas cũng 

nhƣ ứng dụng vật liệu sau hấp phụ làm phân bón.  Khóa luận tốt nghiệp 

này đƣợc tiến hành nhằm đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn 
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nuôi và xử lý môi trƣờng ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định. Thông qua việc lấy mẫu nƣớc thải chăn nuôi lợn sau biogas và 

phân tích các chỉ tiêu trong nƣớc nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm từ đó 

đƣa ra giải pháp xử lý bằng phƣơng pháp hấp phụ sử dụng vật liệu than 

sinh học chế tạo từ rơm, rạ. Quá trình chế tạo vật liệu than sinh học và 

đánh giá các đặc trƣng vật liệu đã đƣợc tiến hành. Các điều kiện ảnh 

hƣởng tới quá trình hấp phụ NH4+ , NO3- bằng vật liệu than sinh học 

cũng đƣợc tìm hiểu. 

348  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

SỰ ẢNH 

HƢỞNG CỦA 

THỜI GIAN 

LƢU ĐẾN HIỆU 

SUẤT SINH KHÍ 

METAN CỦA 

HỆ XỬ LÝ YẾM 

KHÍ PHỤ PHẨM 

DỨA 

Đỗ Thị Hiền 

TS. Ngô Vân 

Anh; 

TS. Phan Thị 

Tuyết Mai 

Dứa là cây ăn quả có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đƣợc trồng rất nhiều tại 

Việt Nam, diện tích trồng dứa lên tới gần 50.000 ha, sản lƣợng đạt gần 

6.000 tấn/năm (2015). Tuy nhiên, quá trình thu hoạch và chế biến dứa 

đã thải bỏ ra ngoài môi trƣờng một khối lƣợng lớn phụ phẩm từ ngành 

này, gây ô nhiễm môi trƣờng và lãng phí nguồn tài nguyên thứ cấp. 

Nghiên cứu này tiến hành xác định sự ảnh hƣởng của thời gian lƣu đến 

hiệu suất sinh khí metan khi phân hủy yếm khí phụ phẩm dứa trong 

thiết bị yếm khí có thể tích 120 L. Để nâng cao hiệu suất sinh khí, phụ 

phẩm dứa đƣợc thủy phân bằng dung dịch KOH 0,05N theo tỷ lệ 1:5 

(v/v), sau đó đƣợc bổ sung dung dịch chứa vi sinh vật dạ cỏ bò với tỷ lệ 

10% thể tích. Dịch thu đƣợc tiến hành phân hủy yếm khí. pH đƣợc điều 

chỉnh bằng dung dịch Na2CO3 0,5M và NaHCO3 0,5M. Sau khi tiến 

hành nghiên cứu với các mốc thời gian lƣu là 5 ngày, 10 ngày và 20 

ngày, kết quả cho thấy, thời gian lƣu là τ=10 ngày tại pH=7,5 thì năng 

suất sinh khí cũng nhƣ khả năng xử lý COD và chuyển hóa VFAs của 

hệ đạt hiệu quả nhất. Năng suất sinh khí của hệ đạt 0,0403 

LCH4/gCOD, hiệu quả xử lý COD lên tới 97,27%, VFAs chuyển hóa 

đƣợc khoảng 50%, tỷ lệ N:P=5,8.  

349  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ĐỀ XUẤT GIẢI 

PHÁP SẢN 

XUẤT SẠCH 

HƠN TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

Dƣơng Tố 

Uyên 
TS. Phạm Thị 

Thúy 

Quá trình phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã đem 

lại những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong 

việc phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân… Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp đã 

tác động mạnh mẽ tới môi trƣờng, gây ra nhiều vấn đề nhƣ ô nhiễm môi 

trƣờng, thiếu hụt nguồn tài nguyên cũng nhƣ ảnh hƣởng tới sức khỏe 
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ALPHA BẮC 

GIANG 

của nhân dân. Và phƣơng pháp tiếp cận xử lý cuối đƣờng ống không 

còn là giải pháp hữu ích khi khả năng tiếp nhận của môi trƣờng gần nhƣ 

cạn kiệt. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của khái niệm về một tiếp 

cận mang tính chủ động để giảm chất thải tại nguồn trong quản lý chất 

thải, đó là sản xuất sạch hơn. Sự phát triển của thép kết cấu nhƣ một vật 

liệu xây dựng và ngành chế tạo của nó đã đóng một vai trò quan trọng 

trong sự phát triển của thế giới công nghiệp hóa và đã giúp tạo ra lối 

sống hiện đại của chúng ta. Qua khảo sát tại Nhà máy 1 tại Công ty Cổ 

phần ALPHA Bắc Giang cho thấy, quá trình sản xuất kết cấu thép sẽ 

thải bỏ một lƣợng lớn chất thải rắn là thép phế, mặt sắt cũng nhƣ bụi, 

khí CO, NOx trong công đoạn cắt thép; xỉ hàn từ quá trình hàn và bụi 

thải từ quá trình sơn. Khóa luận tập trung vào phân tích quy trình sản 

xuất cấu kiện thép, tính toán cân bằng vật liệu, từ đó đề ra các giải pháp 

sản xuất sạch hơn phù hợp. Xem xét tính khả thi về kinh tế, môi trƣờng 

và kỹ thuật để giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tƣ sản xuất và chi 

phí xử lý chất thải. 

350  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG XỬ 

LÝ NƢỚC THẢI 

HẦM LÕ VÀ 

NƢỚC THẢI 

SINH HOẠT 

CỦA HỆ 

THỐNG ĐẤT 

NGẬP NƢỚC 

NHÂN TẠO 

TRỒNG THỦY 

TRÚC 

Phạm Thanh 

Huyền 
TS. Nguyễn 

Minh Phƣơng 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải 

hầm lò và nƣớc thải sinh hoạt của hệ thống đất ngập nƣớc nhân tạo 

(ĐNNNT) trồng thủy trúc. Nƣớc thải hầm lò (NTHL) đƣợc lấy tại vùng 

mỏ Vàng Danh, Quảng Ninh. Nƣớc thải sinh hoạt (NTSH) đƣợc lấy tại 

cống xả trên sông Tô Lịch, đoạn đƣờng Khƣơng Đình, phƣờng Thanh 

Xuân, Hà Nội. NTHL Vàng Danh có tính axit, hàm lƣợng SO42- cao 

(365 mg/L), hàm lƣợng Fe và Mn lần lƣợt vƣợt 54 và 61 lần quy chuẩn 

cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Mẫu NTSH có hàm lƣợng 

COD cao (270 mg/L) và nồng độ NH4+ vƣợt 4,71 lần so với quy chuẩn 

QCVN 14 : 2008/BTNMT (cột B). Đánh giá khả năng xử lý NTHL và 

NTSH bằng hệ thống ĐNNNT trồng thủy trúc qua các thời gian lƣu 3, 

6, 9 ngày. Với NTHL, sau 9 ngày thí nghiệm, hàm lƣợng các kim loại 

nặng Fe, Mn, Pb lần lƣợt giảm 62,35; 83,22 và 94,08%. Với NTSH, sau 

9 ngày thí nghiệm, hiệu quả xử lý COD và NH4+ lần lƣợt đạt 99,32% 

và 52,59%. Nhìn chung, cả hai hệ thủy trúc đều xử lý tốt các chất ô 

nhiễm trong hai loại nƣớc thải và đạt hiệu quả xử lý khá cao. Kết quả 
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nghiên cứu hệ VSV trong hệ thống ĐNNNT cho thấy trong các mẫu rễ 

và mẫu nƣớc, vi khuẩn là nhóm chiếm số lƣợng nhiều nhất, đạt 31,6 x 

108 CFU/g ở mẫu rễ thủy trúc của hệ thí nghiệm với NTSH sau thời 

gian lƣu 9 ngày. Số lƣợng vi khuẩn phân giải lƣu huỳnh cao nhất đạt 

4,48 x 108 CFU/g trong mẫu rễ thủy trúc của hệ thí nghiệm với NTHL.  

351  Đại học 

XỬ LÝ NƢỚC 

THẢI CHĂN 

NUÔI TẠI XÃ 

THÍ ĐIỂM LAM 

ĐIỀN, HUYỆN 

CHƢƠNG MỸ, 

HÀ NỘI BẰNG 

PHƢƠNG PHÁP 

HIẾU KHÍ KẾT 

HỢP HẤP PHỤ 

SỬ DỤNG 

THAN SINH 

HỌC ( 

BIOCHAR) TỪ 

TRO, TRẤU 

Lê Thị thùy 

Linh 

TS. Nguyễn 

Minh Việt; 

TS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

 Việt Nam là một nƣớc có nền nông nghiệp phát triển mạnh vì vậy đã 

tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho ngành chăn nuôi phát triển. Nhƣng 

điều này cũng đang khiến Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn 

trong xử lý loại hình chất thải này do các  công nghệ xử lý chƣa đƣợc 

quan tâm đúng mức. Việc đầu tƣ cho phát triển chăn nuôi khá lớn 

nhƣng vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi không gây ô nhiễm môi 

trƣờng đang là bài toán khó cho các hộ chăn nuôi nói riêng và cộng 

đồng dân cƣ nói chung. Giải bài toán ô nhiễm môi trƣờng cho hoạt động 

chăn nuôi là nhiệm vụ chính của ngành chăn nuôi “xanh”, góp phần cho 

phát triển bền vững ở nƣớc ta.   Hiện nay, cả nƣớc có khoảng 8,5 triệu 

hộ chăn nuôi quy mô gia đình và 18.000 trang trại chăn nuôi tập trung. 

Với tổng đàn 300 triệu con gia cầm và hơn 37 triệu con gia súc, nguồn 

chất thải từ chăn nuôi ra môi trƣờng lên tới 84,45 triệu tấn, trong đó 

nhiều nhất là chất thải từ lợn (24,96 triệu tấn), tiếp đến gia cầm (21,96 

triệu tấn) và bò (21,61 triệu tấn). Tuy nhiên, việc quản lý và xử lý chất 

thải chăn nuôi lại chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Hiện nay mới chỉ có 

khoảng 70 % hộ chăn nuôi có chuồng trại, trong đó khoảng 10 % 

chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; các hộ có công trình khí sinh học 

(hầm biogas) chỉ đạt 8,7 %; và khoảng 23 % số hộ chăn nuôi không xử 

lý chất thải vật nuôi. Tuy nhiên, số hộ có cam kết bảo vệ môi trƣờng chỉ 

chiếm 0,6 % tổng số các hộ chăn nuôi. Đối với các trang trại chăn nuôi 

tập trung, mặc dù phần lớn đã có hệ thống xử lý chất thải nhƣng hiệu 

quả xử lý chƣa triệt để. Tình trạng trên đã gây ra ô nhiễm nghiêm trọng 

đối với môi trƣờng đất, nƣớc, không khí ở nông thôn. Ƣớc tính, hiện có 

tới 80% các bệnh nhiễm trùng ở nông thôn có liên quan tới nguồn nƣớc 

bị nhiễm vi sinh vật nhƣ giun sán, tả, bệnh ngoài da, mắt… Bên cạnh 

đó, ƣớc tính một tấn phân chuồng tƣơi với cách quản lý, sử dụng nhƣ 

about:blank
about:blank


178 

 

hiện nay sẽ phát thải vào môi trƣờng không khí khoảng 0,24 tấn CO2 

quy đổi, do đó với tổng lƣợng chất thải từ chăn nuôi hiện nay sẽ phát 

thải vào không khí hàng trăm triệu tấn CO2. Lƣợng khí thải này  là một 

trong những nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính làm trái đất 

nóng dần lên .    Theo số liệu thống kê, hiện nay cả nƣớc có khoảng hơn 

500.000 công trình biogas với trên 8 triệu hộ chăn nuôi, tỷ lệ sử dụng 

biogas chƣa đầy 10%. Tuy nhiên,rất nhiều hầm biogas bị quá tải và hoạt 

động chƣa hiệu quả do vận hành sai. Trong khi đó bộ máy tổ chức quản 

lý Nhà nƣớc về môi trƣờng trong lĩnh vực chăn nuôi còn thiếu và sự 

phân công, phân cấp trách nhiệm chƣa rõ ràng, thiếu hợp lý, thiếu số 

lƣợng và hạn chế về năng lực. Nhận thức của các cấp, ngành, địa 

phƣơng và toàn xã hội nói chung về tầm quan trọng của công tác bảo vệ 

môi trƣờng trong hoạt động chăn nuôi chƣa đầy đủ và đúng mức. Bài 

khóa luận sẽ giới thiệu về phƣơng pháp xử lý nƣớc thải chăn nuôi tại xã 

thí điểm Lam Điềm, huyện Chƣơng Mỹ, Hà Nội bằng phƣơng pháp 

hiếu khí kết hợp hấp phụ sử dụng than sinh học ( biochar ) từ tro, trấu. 

352  Đại học 

Nghiên cứu cơ 

chế loại bỏ 

arsenate (As5+) 

trong nƣớc bằng 

vật liệu chế tạo từ 

hydroxit sắt. 

Hoàng Thị 

Liên  
TS. Trần Văn 

Sơn 

Hiện nay nồng độ asen vƣợt quá mức cho phép đang là vấn đề cấp bách 

ở những vùng nông thôn, đặc biệt là vùng khan hiếm nƣớc sạch. Sắt và 

hợp chất của sắt đƣợc biết đến với khả năng hấp phụ asen đạt hiệu quả 

cao, giá thành rẻ. Đề tài “Nghiên cứu cơ chế loại bỏ arsenate (As5+) 

trong nƣớc bằng vật liệu chế tạo từ hydroxit sắt” nhằm nghiên cứu cơ 

chế loại bỏ asen trong nƣớc bằng vật liệu và các điều kiện ảnh hƣởng 

đến quá trình hấp phụ. Đặc tính của vật liệu đƣợc xác định bằng các 

phƣơng pháp SEM, BET, FTIR, thế Zeta. Vật liệu nghiên cứu có độ xốp 

cao, diện tích bề mặt ở mức trung bình (22.69 m2/g), pHpzc 2.28, chứa 

các nhóm chức nhƣ FeOH, Fe(OH)2+, FeOH2+. Sau khi xử lý asen, 

trên bề mặt vật liệu IH đã xuất hiện liên kết Fe-O-As chứng tỏ quá trình 

xảy ra trên bề mặt của chất hấp phụ. Cơ chế chiếm ƣu thế của quá trình 

hấp phụ asen bằng vật liệu là lực hút tĩnh điện của nhóm H2AsO4-

/HAsO42- trong dung dịch và gốc Fe(OH)2+/FeOH2+ trên bề mặt vật 

liệu. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình hấp phụ và đẳng nhiệt hấp phụ 

asen bằng vật liệu đã đƣợc tiến hành. Điều kiện thích hợp cho quá trình 
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hấp phụ là tại pH 2, nhiệt độ 300C, tỉ lệ rắn/lỏng 200 (g/L), trong 2 giờ. 

Quá trình hấp phụ asen tuân theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir với 

dung lƣợng hấp phụ cực đại Qmax là 250 (µg/g vật liệu) tại nhiệt độ 

300C. 

353  Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng xử lý nƣớc 

thải dệt nhuộm và 

nƣớc thải sinh 

hoạt của hệ thống 

đất ngập nƣớc 

nhân tạo trồng sậy 

Lê Thị Khánh 

Ly 
TS. Nguyễn 

Minh Phƣơng 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải dệt 

nhuộm (NTDN) và nƣớc thải sinh hoạt (NTSH) bằng hệ thống đất ngập 

nƣớc (ĐNN) nhân tạo trồng sậy. Mẫu NTDN đƣợc lấy tại một doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, giặt tẩy khăn mặt trong nội 

thành của thành phố Nam Định. Mẫu NTSH đƣợc lấy tại cống xả thải ra 

sông Tô Lịch nằm trên đoạn đƣờng Kim Giang, gần cầu Lủ, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội. Mẫu NTDN có tính kiềm cao (pH=12,8), hàm 

lƣợng COD (544 mg/l) cao gấp khoảng 3,6 lần và hàm lƣợng S2- (240 

mg/l) cao gấp khoảng 480 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

Mẫu NTSH có hàm lƣợng COD cao (256 mg/l) và so với QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) thì hàm lƣợng S2- và NH4+ đều cao vƣợt 

ngƣỡng cho phép (S2- cao gấp khoảng 11 lần và NH4+ cao gấp khoảng 

5 lần). Đánh giá khả năng xử lý NTDN và NTSH bằng hệ thống ĐNN 

nhân tạo trồng sậy qua các thời gian lƣu 2, 4, 7 ngày. Kết quả cho thấy 

hệ ĐNN nhân tạo có khả năng xử lý tốt các chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải. Sau 7 ngày thí nghiệm, với NTDN, hiệu quả xử lý COD đạt 

72,43%; NH4+ đạt 71,7 %; S2- đạt 87,33 % và Fe đạt 80,13%. Với 

NTSH, sau 7 ngày thí nghiệm, hiệu quả xử lý COD; PO43-; NH4+; S2- 

lần lƣợt là 85%; 82,56%; 92,5%; 90,18%. Các nhóm vi sinh vật trong 

nƣớc thải và hệ rễ sậy rất phong phú (gồm vi khuẩn, nấm mốc, nấm 

men). Trong các mẫu rễ và mẫu nƣớc, vi khuẩn là nhóm chiếm số lƣợng 

nhiều nhất, đạt 54 x 106 (CFU/ml) ở mẫu nƣớc thải và 95,6 x 108 

(CFU/g) ở mẫu rễ của hệ ĐNN nhân tạo xử lý NTDN. Số lƣợng vi 

khuẩn chuyển hóa lƣu huỳnh, phân giải nitơ và photpho cao nhất trong 

mẫu rễ lần lƣợt là 55,0 x 108; 33,6 x 108 và 20,8 x 108 (CFU/g) trong 

mẫu rễ sậy của hệ thống ĐNN nhân tạo xử lý NTSH. 

354  Đại học 
NGHIÊN CỨU 

XỬ LÝ BÃ THẢI 

Nguyễn Văn 

Vui 

PGS.TS. Ngô 

Kim Chi; 

Bã thải gyps là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất H3PO4, trong đó 

quặng phốt phát phản ứng với H2SO4 sau khi tách lọc tạo H3PO4. Bã 
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GYPS LÀM 

NGUYÊN LIỆU 

CHO SẢN 

XUẤT THẠCH 

CAO NHÂN 

TẠO 

TS. Lê Thị 

Hoàng Oanh 

thải gyps có thành phần chủ yếu là CaSO4.2H2O, chứa  nhiều tạp chất 

nhƣ H3PO4 tự do, muối phốt phát, muối florid và các chất hữu cơ gắn 

vào bề mặt tinh thể gyps. Để sản xuất một tấn axit H3PO4 thải ra 3 tấn 

bã thải gyps. Trong khi đó, bã thai gyps có rất nhiều ứng dụng, Nếu 

chúng đƣợc tinh sạch loại bỏ tạp chất thì sẽ có ứng dụng rất cao trong 

sản xuất thạch cao nhân tạo, và sẽ giải quyết đƣợc vấn đề môi trƣờng 

đồng thời cũng hạn chế đƣợc việc khai thác thạch cao tự nhiên  góp 

phần  giữ gìn cảnh quan tự nhiên và bảo vệ môi trƣờng. Trong nội dung 

khóa luận này sẽ trình bày về “Nghiên cứu xử lý bã thải gyps làm 

nguyên liệu cho sản xuất thạch cao nhân tạo”. Kết quả quá trình nghiên 

cứu thực nghiệm đã cho thấy khi dùng axit sunfuric để loại bỏ tạp chất 

trong gyps thì ở điều kiện: tốc độ khuấy là 150 vòng/phút,  thời gian 

khuấy là 60 phút, nồng độ axit là 30%, tỷ lệ rắn – lỏng là 1/6 sẽ cho 

hiệu quả loại bỏ tạp chất cao nhất. Khi dùng axit citric để loại bỏ tạp 

chất trong gyps thì với các điều kiện: tốc độ khuấy 150 vòng/phút, thời 

gian khuấy là 60 phút, nồng độ axit là 7%, tỷ lệ rắn – lỏng là 1/15 sẽ 

cho hiệu quả loại bỏ tạp chất cao nhất. Sau quá trình xử lý bã thải gyps 

ở các điều kiện tối ƣu nhất ta thu đƣợc sản phẩm sau xử lý có các thông 

số cơ bản nhƣ hàm lƣợng CaSO4.2H2O, P2O5, F đều đạt tiêu chuẩn 

Việt Nam về sản xuất thạch cao nhân tạo. Hiệu suất xử lý loại bỏ F và 

P2O5 là khá cao, dao động từ 65% đến 80%. 

355  Đại học 

Nghiên cứu cải 

tiến thiết bị lọc 

nƣớc quy mô hộ 

gia đình sử dụng 

vật liệu giàu sắt 

để xử lý Asen với 

chi phí thấp 

Nguyễn Bá 

Hùng 

TS. Ngô Thị 

Lan Phƣơng; 

ThS. Phạm 

Hoàng Giang 

Ô nhiễm asen trong nƣớc ngầm đã và đang trở thành một thực trạng phổ 

biến tại Việt Nam và các nƣớc trên thế giới. Ƣớc tính có khoảng 57 

triệu ngƣời trên thế giới bị ảnh hƣởng bởi asen trong nƣớc uống. Ở Việt 

Nam, asen đƣợc phát hiện trong nƣớc uống lên đến 3000μg As/ L, cao 

hơn gấp nhiều lần so với giá trị Asen cho phép trong quy chuẩn QCVN 

01/BYT về nƣớc uống là 10 μg As/lít. Hƣớng nghiên cứu sử dụng các 

vật liệu giàu sắt đang đƣợc quan tâm trong việc loại bỏ asen khỏi nƣớc 

bởi hiệu quả và tính kinh tế. Nhóm nghiên cứu sử dụng các vật liệu giàu 

sắt để cải tiến hệ lọc nƣớc quy mô hộ gia đình nhằm xử lý asen trong 

nƣớc ngầm. Việc ứng dụng vật liệu giàu sắt trong một hệ thống xử lý 

nƣớc quy mô hộ gia đình nhỏ gọn và tiện lợi giúp ngƣời dân dễ dàng 
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tiếp cận phục vụ cho mục đích ăn uống là điểu hết sức cấn thiết. Bƣớc 

đầu vận hành thử nghiệm cho thấy khi xử lý nƣớc cấp chứa asen của hệ 

lọc với vật liệu sắt hydroxit đã đạt quy chuẩn nƣớc ăn uốngQCVN 

01:2009/BYT. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh vật liệu sắt hydorxit 

sau khi xử lý 200 lít mẫu Asen có nồng độ ban đầu là 50ppb đều cho kết 

quả phẩn tích đầu ra dƣới 10ppb. Theo tính toán chi phí để xử lý một lít 

tiêu tốn khoảng 8.86VNĐ/lít. Nghiên cứu khẳng định tiềm năng xử lý 

asen của hệ lọc sử dụng vật liệu giàu sắt.  

356  Đại học 

Thu hồi một số 

kim loại nặng 

trong bùn thải mạ 

điện bằng phƣơng 

pháp   hòa tách 

Nguyễn 

Phƣơng Anh 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Hà; 

PGS.TS. Phạm 

Đức Thắng 

Bùn thải mạ điện chứa nhiều chất ô nhiễm độc hại, trong đó có các kim 

loại nặng với hàm lƣợng khá cao. Vì thế bùn thải mạ điện có tiềm năng 

trở thành một loại tài nguyên thứ cấp, có thể đƣợc tận dụng để thu hồi 

các kim loại nặng. Nghiên cứu này sử dụng axit sunfuric để hòa tách 

một số kim loại nặng (Ni, Cr, Fe) ra khỏi bùn thải từ dây chuyền mạ 

niken và crom của công ty Goshi Thăng Long. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy điều kiện tối ƣu để hòa tách kim loại nặng là thời gian hòa tách 

khoảng 6h, pH của dịch sau hòa tách khoảng 3, tỷ lệ L/R là 12/1. Hiệu 

suất thu hồi kim loại nặng Ni, Cr, Fe từ bùn thải vào dung dịch ở các 

điều kiện tối ƣu lần lƣợt là 90,26; 74,63 và 59,1%. Hiệu suất thu hồi 

niken không cao hơn là do trong bùn thải công ty Goshi Thăng Long 

chứa các mảnh niken bong tróc trong quá trình điện phân, các mảnh 

niken này không bị hòa tan trong axit nên không thu hồi đƣợc bằng 

phƣơng pháp này. Sau khi thu đƣợc dịch hòa tách có thể tiến hành loại 

Fe và Cr ra khỏi dịch hòa tách bằng điều chỉnh pH và thu đƣợc dịch 

niken khá tinh sach. Dịch niken tinh sạch cần phải qua xử lý trƣớc khi 

điện phân niken. 

357  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƢỞNG 

CỦA HOẠT 

ĐỘNG CHĂN 

NUÔI LỢN ĐẾN 

MÔI TRƢỜNG 

TRÊN ĐỊA BÀN 

Nguyễn Thị 

Mai 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị Hà 

Khóa luận đề cập về tình hình phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam nói 

chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng; các vấn đề môi trƣờng liên quan đến 

hoạt động chăn nuôi lợn; tình hình quản lý và xử lý nƣớc thải chăn nuôi 

lợn. Đã tiến hành phân tích tổng hợp các điều kiện tự nhiên - kinh tế - 

xã hội - trên địa bàn xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc 

đến thực trạng hoạt động chăn nuôi lợn và cách thức xử lý nƣớc thải mà 

trang trại lựa chọn. Thông qua nguồn số liệu thu thập đƣợc từ các cơ 
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HUYỆN VĨNH 

TƢỜNG, TỈNH 

VĨNH PHÖC VÀ 

ĐỀ XUẤT GIẢI 

PHÁP CẢI 

THIỆN 

quan ban ngành, từ điều tra khảo sát thực tế trang trại chăn nuôi lợn và 

số liệu từ phân tích mẫu nƣớc thải, đã đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của 

hoạt động chăn nuôi lợn đến môi trƣờng khu vực nghiên cứu. Từ đó, 

khóa luận đề xuất một số giải pháp nhằm giảm chi phí cho hoạt động 

sản xuất của trang trại chăn nuôi lợn và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc. 

358  Đại học 

KHẢ NĂNG 

TRỢ KEO TỤ 

CỦA SẢN 

PHẨM TANNIN 

BIẾN TÍNH CÓ 

NGUỒN GỐC 

TỪ MỘT SỐ 

LOẠI THỰC 

VẬT 

Nguyễn Văn 

Hào 

TS. Lê Thị 

Hoàng Oanh; 

TS. Ngô Vân 

Anh 

Sản phẩm chất trợ keo có nguồn gốc thực vật đƣợc chế tạo bằng cách 

biến tính tanin ngƣng tụ. Tanin đƣợc chiết tách từ thực vật bằng phƣơng 

pháp tách siêu âm tần số cao 500kHz. Quá trình biến tính trải qua 2 giai 

đoạn tuân theo phản ứng Mannich: Giai đoạn 1 là trùng hợp sản phẩm 

tanin đƣợc chiết tách từ thực vật để tạo gels tanin. Giai đoạn 2 là quá 

trình amino hóa gels tanin để tạo các cầu nối cation trong cấu trúc mạch 

phân tử của gels tanin. Hiệu suất chế tạo sản phẩm trợ keo trong 2 lần 

biến tính khác nhau từ bã chè là 9.410% và 1.071%, từ vỏ cây mai 

dƣơng là 7.089% và 1.436%, từ vỏ quả nhãn là 4.562% và 1.190%, từ 

vỏ chuối xanh là 0.457%. Các chất trợ keo tự nhiên này khi kết hợp với 

phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O (5ppm) tại pH nƣớc thải bằng 7 thì hiệu 

quả loại bỏ độ đục lần lƣợt là vỏ quả nhãn 93%, vỏ cây mai dƣơng 

92.7%, bã chè 92%, vỏ chuối xanh 89,8%. Trong khi hiệu quả loại bỏ 

độ đục một số sản phẩm biến tính từ tanin ngƣng tụ trên thị trƣờng nhƣ 

silvafloc là 85%, tanfloc 97%, … Và có khả năng giảm 2/3 lƣợng chất 

keo tụ phèn nhôm cần sử dụng. 

359  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

SỬ DỤNG ĐÁ 

ONG BIẾN 

TÍNH ĐỂ XỬ LÝ 

CÁC ION KIM 

LOẠI Ni2+ VÀ 

Cu2+ TRONG 

MÔI TRƢỜNG 

NƢỚC, BƢỚC 

ĐẦU ỨNG 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
TS. Trần Đình 

Trinh 

     Cùng với sự phát triển của sản xuất Công nghiệp và Nông nghiệp thì 

lƣợng chất thải thải vào môi trƣờng ngày càng tăng. Sự gia tăng của 

hàng lƣợng các kim loại nặng trong môi trƣờng đã kéo theo các nguồn 

bệnh nguy hại cho cơ thể con ngƣời. Các nhà nghiên cứu hƣớng tới giải 

pháp xử lý các ion kim loại nặng bằng các vật liệu hấp hấp phụ tự 

nhiên, giá thành rẻ, khả năng xử lý tốt. Đá ong là một nguồn khoáng 

liệu rất phổ biến ở Việt Nam và có tính hấp phụ vì độ xốp tƣơng đối 

cao, bề mặt riêng lớn, do vậy đá ong đang là nguồn vật liệu xử lý môi 

trƣờng mà các nhà khoa học quan tâm. Mật độ dân số ngày càng đông 

thì khả năng cung cấp máy nƣớc sinh hoạt cho các hộ gia đình và các 
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DỤNG TRONG 

XỬ LÝ NƢỚC 

MƢA THÀNH 

NƢỚC SINH 

HOẠT 

khu sản xuất, công xƣởng, xí nghiệp là không đủ, bên cạnh đó thì nguồn 

nƣớc ngầm cũng đối mặt với tình trạng ô nhiễm Asen. Trong khi đó thì 

nƣớc mƣa đang bị lãng phí. Khóa luận “ nghiên cứu sử dụng đá ong 

biến tính để xử lý các ion kim loại Ni2+ và Cu2+ trong môi trƣờng 

nƣớc, bƣớc đầu ứng dụng trong xử lý nƣớc mƣa thành nƣớc sinh hoạt” 

tập trung chủ yếu vào nghiên cứu biến tính đá ong bằng nhiệt để hấp 

phụ các ion kim loại Ni2+, Cu2+ và ứng dụng đá ong biến tính để xử lý 

nƣớc mƣa ô nhiễm thành nƣớc sinh hoạt tại thí điểm xã Hải Đông 

huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Qua quá trình nghiên cứu và tính toán 

thì thấy rằng khả năng hấp phụ của đá ong biến tính đối với ion kim loại 

Ni2+ và Cu2+  đạt hiệu suất xử lý trên 85%. Sau khi phân tích chỉ tiêu 

chất lƣợng nƣớc mƣa tại xã Hải Đông-Nam Định thì chất lƣợng nƣớc ở 

Hải Đông trƣớc khi xử lý và sau xử lý có thay đổi rõ rệt. Đặc biệt làm 

hàm lƣợng các kim loại trong nƣớc không những giảm mà còn loại bỏ 

hoàn toàn một số ion kim loại nặng (Zn, Pb, Hg,…), hiệu xuất xử lý đạt 

gần 90%. Tuy nhiên chỉ tiêu vi sinh sau khi xử lý vẫn còn cao, để giảm 

hàm lƣợng vi sinh trong nƣớc sau xử lý ta cho chiếu sáng bằng ánh mặt 

trời hoặc đun sôi, kết quả sau khi chiếu sáng mặt trời thì hàm lƣợng 

Coliform giảm và nằm trong giới hạn cho phép của nƣớc sinh hoạt 

360  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ĐÁNH GIÁ 

CÔNG NGHỆ 

XỬ LÝ NƢỚC 

THẢI DỆT 

NHUỘM TẠI 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TCE 

VINADENIM, 

TỈNH NAM 

ĐỊNH 

Nguyễn Thúy 

Hồng 
TS. Phạm Thị 

Thúy 

Vấn đề môi trƣờng mà ngành dệt nhuộm Việt Nam đang gặp nhiều khó 

khăn đó chính là nƣớc thải. Nƣớc thải công nghiệp dệt nhuôm phát sinh 

với lƣu lƣợng lớn, thành phần nƣớc thải dệt nhuộm không ổn định, các 

thông số COD, BOD5, TSS, độ màu đều vƣợt ngƣỡng cho phép theo 

QCVN 13:2015 và QCVN 40:2011. Do đó, ô nhiễm môi trƣờng do 

nƣớc thải ngành dệt nhuộm là một thực tế cần có giải pháp xử lý và là 

nhiệm vụ rất cần thiết. Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm khảo sát công 

nghệ xử lý nƣớc tại Công ty cổ phần TCE VinaDenim tỉnh Nam Định. 

Đánh giá hiệu quả của công nghệ xử lý nƣớc thải của công ty theo 3 chỉ 

tiêu về mặt kỹ thuật, kinh tế và môi trƣờng. Kết quả đánh giá công nghệ 

đạt 84/100 điểm đƣợc đánh giá là công nghệ phù hợp. Tuy nhiên, hệ 

thống xử lý nƣớc thải của công ty vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót và sự 

cố trong khi vận hành, chính vì vậy nghiên cứu còn đề xuất nhƣng 
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phƣơng pháp để nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống đồng thời đề xuất 

biện pháp, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, đầu tƣ công nghệ tuần 

hoàn tái sử dụng nƣớc thải đã qua xử lý để phục vụ quá trình sản xuất. 

361  Đại học 

BƢỚC ĐẦU 

NGHIÊN CỨU 

XỬ LÝ NƢỚC 

THẢI CÀ PHÊ 

BẰNG CÔNG 

NGHỆ SINH 

HỌC DÕNG 

CHẢY NGƢỢC 

QUA TẦNG 

BÙN LƠ LỬNG 

KỊ KHÍ (UASB) 

Phạm Thị 

Thanh Loan 

PGS.TS. Ngô 

Kim Chi; 

TS. Phạm Thị 

Thúy 

Bƣớc đầu nghiên cứu xử lý nƣớc thải cà phê bằng công nghệ sinh học 

dòng chảy ngƣợc qua tầng bùn lơ lửng kị khí (UASB) thu đƣợc các kết 

quả: Hàm lƣợng COD đầu vào của nƣớc thải chế biến cà phê công ty 

An Thái là 3242 mg/l, sau quá trình xử lý với tải lƣợng hữu cơ OLR lần 

lƣợt là 1,08 gCOD/Lngày; 0,54 gCOD/Lngày, tƣơng ứng HRT = 3 ngày 

và HRT = 6 ngày, hiệu suất xử lý COD trung bình: 80% và 74%. Tại 

HRT = 1 ngày, thực hiện trong 5 ngày cho hiệu suất xử lý giảm còn 

40%, dừng hệ và tiếp tục với HRT = 3 ngày. Hàm lƣợng CH4 trung 

bình tại HRT = 3 ngày chiếm tỷ lệ cao nhất là 53,3%, tốc độ sinh khí 

mê tan là 0,1 - 0,18 lít CH4/gCODđã xử lý. Tỉ lệ khí CO2 (%) trong 

khoảng 36,3 - 46,7%. Với HRT = 6 ngày, hàm lƣợng CH4 trung bình là 

41,8%, tốc độ sinh khí mê tan là 0,06 - 0,11 lít CH4/gCODđã xử lý.  

362  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

TỔNG HỢP VẬT 

LIỆU Co/NS-

TiO2 ỨNG 

DỤNG LÀM 

XÚC TÁC 

QUANG CHO 

QUÁ TRÌNH XỬ 

LÝ PHẨM MÀU 

TRONG NƢỚC 

THẢI DỆT 

NHUỘM 

Trần Thi Mỹ 

Hằng 

TS. Nguyễn Thị 

Hạnh; 

TS. Hà Minh 

Ngọc 

TiO2 là một vật liệu xúc tác quang bán dẫn đƣợc sử dụng để phân hủy 

chất hữu cơ trong môi trƣờng nƣớc bởi nó có tính oxy hóa mạnh, độ bền 

cao và thân thiện với môi trƣờng. Năng lƣợng vùng cấm của TiO2 lớn 

(3,2 eV) nên bƣớc sóng cần thiết cho quá trình xúc tác của vât liệu này 

nhỏ hơn 380 nm. Do đó vật liệu chỉ có hoạt tính xúc tác dƣới tác động 

của tia UV, TiO2 chỉ sử dụng 3 - 5% năng lƣợng từ Mặt trời, làm hạn 

chế tính ứng dụng của nó trong các điều kiện môi trƣờng khác. Để nâng 

cao hiệu quả xúc tác tiến hành tổng hợp các vật liệu: TiO2, NS-TiO2, 

Co/NS-TiO2 và Co/TiO2. Vật liệu sau điều chế đƣợc tiến hành đặc 

trƣng bởi các phƣơng pháp UV-Vis rắn, XRD, SEM, EDX và thử 

nghiệm xúc tác quang phân hủy phẩm màu DB 71, RR 261 và trên mẫu 

nƣớc thải dệt nhuộm thực tế. Kết quả cho thấy vật liệu Co30/NS-TiO2 

có khả năng phân hủy 99,92% phẩm màu DB 71, 99,33% với phẩm 

màu RR 261 tại pH = 4, nồng độ dung dịch các phẩm màu 25ppm, 

lƣợng vật liệu sử dụng là 0,5 g/l, dƣới điều kiện ánh sáng đèn Compart 

36W trong thời gian khảo sát là 180 phút. Khi thêm một lƣợng 1,2 ml 

H2O2 vào dung dịch phẩm màu thì trên cả hai phẩm màu đều xủ lý đến 
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100% sau 45 phút khảo sát điều kiện chiếu sáng đèn Compart 36W. Đối 

với mẫu nƣớc thải thực tế, hiệu suất xử lý COD lên đến 93,53% chỉ sau 

45 phút khảo sát dƣới điều kiện ánh sáng Mặt trời, lƣợng vật liệu sử 

dụng 0,5g/l và 1,2 ml H2O2/100 ml nƣớc thải, pH = 4 . Kết quả cho 

thấy thành công trong việc chế tạo vật liệu, vật liệu sau chế tạo có khả 

năng phân hủy phẩm màu tốt dƣới điều kiện ánh sáng khả kiến và có 

khả năng ứng dụng xử lý ô nhiễm phẩm màu trong nƣớc. 

363  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

LOẠI BỎ ASEN 

TRONG NƢỚC 

NGẦM BẰNG 

HỆ PILOT QUY 

MÔ 2 L/H SỬ 

DỤNG VẬT 

LIỆU CÓ 

NGUỒN GỐC 

QUẶNG SẮT 

OXIT 

Ngô Thị Trinh ThS. Phạm 

Hoàng Giang 

Ô nhiễm asen trong nƣớc ngầm đã đƣợc biết đến từ lâu, với nhiều ảnh 

hƣởng xấu đến sức khỏe con ngƣời khi sử dụng nguồn nƣớc nhiễm asen 

cho mục đích ăn uống và sinh hoạt, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn 

điều kiện kinh tế còn khó khăn. Trong nghiên cứu này, vật liệu chế tạo 

có thành phần chính là quặng sắt oxit đƣợc sử dụng làm chất hấp phụ để 

loại bỏ asen trong nƣớc ngầm. Vật liệu phân tích các tính chất vật lý 

đƣợc cho là hiệu quả với hiệu suất xử lý asen trong 10 giờ đầu là 100%, 

những giờ sau giảm dần và nồng độ đầu ra vƣợt quá tiêu chuẩn cho 

phép của Bộ Y tế sau 64 giờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu 

không rò rỉ asen qua quá trình rửa lọc. Khảo sát bƣớc đầu dự báo vật 

liệu không có khả năng hoàn nguyên, có thể trực tiếp đổ thải ra môi 

trƣờng. 

364  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

CHẾ TẠO HỆ 

THỐNG ĐỒNG 

BỘ XỬ LÝ 

ASEN TRONG 

NƢỚC NGÀM 

CÔNG SUẤT 

2M3/NGÀY TẠI 

THANH OAI – 

HÀ NỘI 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

PGS.TS. 

Nguyễn Mạnh 

Khải 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm asen trong nƣớc ngầm đang đƣợc đặc biệt 

quan tâm bởi nguy cơ tiềm ẩn rủi ro của nó đối với sức khỏe con ngƣời 

qua việc sử dụng nƣớc uống tại các vùng ô nhiễm. Trong nghiên cứu 

này, đã khảo sát hiện trạng và đánh giá mức độ ô nhiễm asen (As) trong 

nƣớc ngầm ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Từ đó, nghiên cứu chế tạo hệ 

thống đồng bộ xử lý As có trong nƣớc ngầm với công suất 2 m3/ngày, 

sử dụng vật liệu hấp phụ có nguồn gốc từ quặng sắt. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, nƣớc ngầm tại các xã trên phạm vi nghiên cứu đều bị ô nhiễm 

As so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015 /BTNM về chất 

lƣợng nƣớc ngầm. Nồng độ As trong nƣớc ngầm tại xã Cự Khê vƣợt 

tiêu chuẩn cho phép, nơi cao nhất lên đến 9 lần. Sau khi sử dụng hệ 

thống xử lý, lƣợng As đã giảm đi rất nhiều, hiệu quả xử lý đạt 

(99,66%), nồng độ As còn lại sau xử lý đều phù hợp với  Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lƣợng nƣớc ăn uống. 

365  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG XỬ 

LÝ PHẨM MÀU 

HỮU CƠ CỦA 

VẬT LIỆU BIẾN 

TÍNH TRÊN 

NỀN TiO2 VÀ 

MOFs ZIF-8 

Vũ Thị Thu 

Hƣờng 

TS.Nguyễn Thị 

Hạnh; 

PGS.TS. Trần 

Thị Hồng 

Ô nhiễm môi trƣờng đang là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với môi 

trƣờng sống và con ngƣời, đặc biệt các hợp chất hữu cơ khó phân hủy 

trong nƣớc nhƣ thuốc nhuộm. Những phƣơng pháp mang lại hiệu quả 

cao đó là oxy hóa tăng cƣờng và hấp phụ. Nghiên cứu này tập trung vào 

việc biến tính vật liệu TiO2 để có thể sử dụng trực tiếp ánh sáng mặt 

trời làm nguồn năng lƣợng kích hoạt xúc tác hoạt động, phân hủy các 

phân tử hữu cơ màu thành những chất không độc trong nƣớc, đồng thời 

tiến hành tạo ra vật liệu MOFs ZIF-8 có tính hấp phụ cao. Sau đó, biến 

tính ZIF-8 nhằm tạo ra vật liệu vừa kết hợp đƣợc tính hấp phụ và tính 

xúc tác quang. Vật liệu thu đƣợc đem đặc trƣng cấu trúc thông qua các 

phƣơng pháp UV-Vis, Xray và SEM, từ đó tìm đƣợc vật liệu có hoạt 

tính quang xúc tác cao nhất trong vùng khả kiến và vật liệu hấp phụ tốt 

nhất. Tiến hành thử nghiệm khả năng xử lý của vật liệu trên 3 phẩm 

màu khác nhau thuộc họ azo. Kết quả cho thấy, vật liệu biến tính 

Co:Ni/TiO2 với tỷ lệ phần trăm khối lƣợng Co, Ni so với hỗn hợp Co, 

Ni, TiO2 lần lƣợt là 22,5%; 7,5% có hoạt tính quang xúc tác lớn nhất 

trong vùng ánh sáng nhìn thấy, xử lý tốt nhất phẩm màu DB71 với hiệu 

suất 100% sau 60 phút chỉ với 0,5 g vật liệu Co22,5:Ni7,5/TiO2 /l dung 

dịch màu, nồng độ dung dịch đầu 25 ppm, trong khi hiệu suất của vật 

liệu chƣa biến tính (TiO2) là 3,47%. Kết quả cũng cho thấy, vật liệu hấp 

phụ ZIF-8 đạt cân bằng hấp phụ chỉ sau 30 phút, xử lý hoàn toàn phẩm 

màu DB71 (100%), vật liệu biến tính Co22,5:Ni7,5/ZIF-8 dƣới điều 

kiện chiếu sáng hiệu suất giảm xuống còn 80% trong cùng thời gian. 

366  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

SỰ TÍCH LŨY 

KIM LOẠI 

NẶNG TRONG 

MỘT SỐ LOÀI 

THỰC VẬT 

XUNG QUANH 

KHU VỰC MỎ 

Nguyễn Thị 

Hằng 
TS. Trần Thị 

Huyền Nga 

Hiện nay, ô nhiễm kim loại nặng tại các khu vực khai thác mỏ đang là 

vấn đề lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới do những tác động nguy hiểm 

đến hệ sinh thái nói chung và con ngƣời nói riêng. Công nghệ xử lý 

bằng thực vật hay sử dụng thực vật để làm sạch đất bị nhiễm kim loại 

nặng là một công nghệ mới đƣợc nghiên cứu trong những năm gần đây 

nhờ sự hiểu biết về cơ chế hấp thụ, chuyển hóa , chống chịu và loại bỏ 

kim loại nặng của một số loài thực vật. Đề tài nghiên cứu về hàm lƣợng 

của 4 kim loại : Asen , Cadmium, Kẽm, Đồng và 10 loài thực vật xung 
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NÚI PHÁO, 

HUYỆN ĐẠI 

TỪ, TỈNH THÁI 

NGUYÊN 

quanh khu vực mỏ Núi Pháo nhằm đánh giá và phân tích mức độ ô 

nhiễm kim loại nặng và đề xuất các loài thực vật phù hợp để xử lý môi 

trƣờng ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

môi trƣờng đất tại các vị trí xung quanh khu vực mỏ Núi Pháo đều bị ô 

nhiễm bởi As, Cd, Cu theo QCVN-03:2015/BTNMT. Hàm lƣợng Zn 

hầu hết tại tất cả các điểm đều đạt giới hạn cho phép trừ điểm NP08 

vƣợt quy chuẩn 1,4 lần. As là kim loại tích lũy cao nhất trong hầu hết 

các loài đƣợc nghiên cứu. Hệ số BCF cho thấy thực vật tích lũy Zn tốt 

nhất từ môi trƣờng, tích lũy kém Cd, Zn, Cu trong đó tích lũy Cd là kém 

nhất. Hệ số TF cho thấy thực vật tích lũy hầu hết ở phần rễ nhiều hơn 

phần lá và hệ số này thay đổi theo loài, địa điểm trồng và hàm lƣợng 

kim loại nặng trong đất. 

367  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG XỬ 

LÝ ASEN 

TRONG NƢỚC 

NGẦM BẰNG 

VẬT LIỆU CÓ 

NGUỒN GỐC 

SẮT HYDROXIT 

THEO MÔ HÌNH 

HẤP PHỤ CỘT 

Nguyễn Thị 

Mai 
ThS. Phạm 

Hoàng Giang 

Nƣớc ngầm nhiễm độc asen đƣợc xem là những vấn đề cấp thiết cần 

đƣợc xử lý. Ô nhiễm asen trên diện rộng gây ngộ độc đến số lƣợng lơn 

ngƣời dân. Vấn đề này đang ngày càng đƣợc nhiều quốc gia quan tâm, 

trong đó có Việt Nam là nƣớc mà vấn đề ô nhiễm asen trong nƣớc ngầm 

đã trở nên cấp thiết, đặc biệt ở các vùng nông thôn sử dụng nƣớc ngầm 

nhƣ là nguồn nƣớc uống và sinh hoạt chính. Trong nghiên cứu này, vật 

liệu giàu hydroxit sắt đƣợc sử dụng làm chất hấp phụ các hợp chất asen 

dạng As(III) và As(V). Vật liệu đƣợc phân tích đặc điểm thành phần, 

cấu trúc bề mặt, diện tích bề mặt và độ xốp. Hiệu quả hấp phụ As của 

vật liệu đƣợc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm theo điều kiện động. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với nồng độ ban đầu Co(AsIII) = 

0,484 mg/L, Co(AsV) = 0,489 mg/L và tốc độ dòng Q = 10 mL/phút.  

Sau 120 giờ thì vật liệu đạt trạng thái bão hòa, không còn khả năng hấp 

phụ. Dung lƣợng hấp phụ cực đại của As(III) là 3,744 mg/g, thời gian 

nồng độ chất bị hấp phụ giảm đi 1/2 là 4501,67 phút. Dung lƣợng hấp 

phụ cực đâị và thời gian nồng độ chất hấp phụ giảm đi 1/2 lần lƣợt là 

3,823 mg/g và 3109,17 phút. Tiến hành rửa lọc bằng nƣớc và sục khí 

đối với vật liệu đã bão hòa. Vật liệu còn khả khăng tái sử dụng sau quá 

trình rửa lọc. 

368  Đại học KHẢO SÁT Lê Thị Quỳnh PGS.TS. Đồng Hiện tại, lƣợng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than ngày một lớn 
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KHẢ NĂNG 

CHẾ TẠO 

GẠCH POLYME 

TỪ TRO XỈ 

NHIỆT ĐIỆN 

VỚI CHẤT KẾT 

DÍNH TRÊN 

NỀN FENSPAT 

Kim Loan và không có chỗ chứa. Khóa luận đã đề xuất và thử nghiệm chế tạo 

gạch không nung từ tro xỉ nhiệt điện với chất kết dính là geopolyme 

trên nền khoáng chất phong phú ở Việt Nam là fenspat đã kiềm hóa để 

đóng rắn tro xỉ  Mục đích của khóa luận là tái sử dụng các chất thải 

công nghiệp với công nghệ xanh – không gây ô nhiễm môi trƣờng và 

không phát sinh kính nhà kính do không sử dụng xi măng và giảm gánh 

nặng về bãi chứa chất thải. Kết quả, khóa luận đã điều chế đƣợc 1 số 

loại geopolyme đi từ nguyên liệu khoáng fenspat với kiềm xút (NaOH), 

kiềm vôi (Ca(OH)2) và tổ hợp của 2 loại này có và không có thay thế 

bằng dịch đen từ nhà máy sản xuất bột giấy. Gạch polyme sản xuất từ 

tro xỉ nhiệt điện than với geopolyme tự điều chế đạt mác gạch 75 theo 

TCVN 6477:2016.   

369  Đại học 

Đánh giá một số 

vấn đề môi 

trƣờng và đề xuất 

các giải pháp 

kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng tại 

chợ trung tâm 

huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

Phùng Văn 

Giáp 
TS. Phạm Thị 

Việt Anh 

Hiện nay, nền kinh tế nƣớc ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân 

dân ngày càng cải thiện dẫn đến nhu cầu tiêu dùng càng lớn, các loại 

mặt hàng ngày càng phong phú và đa dạng, đồng nghĩa với sự ô nhiễm 

môi trƣờng đang tăng dần lên. Một trong các vấn đề đáng quan tâm hiện 

nay là sự ô nhiễm ở những nơi giao thƣơng buôn bán hàng hóa tại các 

khu chợ trên đất nƣớc Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu với điều kiện 

khảo sát thực tế, khóa luận tiến hành đánh giá thực trạng quản lý môi 

trƣờng tại chợ Trung tâm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhằm đƣa ra 

đƣợc các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trên địa bàn 

huyện. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện nay trên địa bàn chợ, quá 

trình quản lý môi trƣờng còn lỏng lẻo, phát hiện một số vấn đề nảy sinh 

nhƣ thiếu nguồn lực về kinh phí và cả nhân lực, chƣa có chính sách 

quản lý phù hợp, chƣa có hệ thống xử lý nƣớc thải, chƣa phân loại rác 

tại nguồn,... Từ những hiện trạng trên, khóa luận đã đƣa ra các giải pháp 

cụ thể nhƣ tuyên truyền giáo dục, đề ra các công cụ quản lý cụ thể,... 

cùng với đó là các giải pháp công nghệ xử lý chất thải nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm môi trƣờng. 

370  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng môi trƣờng 

không khí trong 

Nguyễn Thị 

Lành 
TS. Đỗ Hữu 

Tuấn 

Ngày nay, để phục vụ cho nhu cầu đi lại ngày càng tăng của con ngƣời 

cũng nhƣ phục vụ cho phát triển kinh tế thì nhiều cơ sở hạ tầng giao 

thông đƣợc nâng cấp, sửa chữa và xây mới. Tuy nhiên tại các trục 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


189 

 

quá trình thực 

hiện xây dựng cầu 

cạn đoạn Mai 

Dịch – Cổ Nhuế 

đƣờng đang thi công xuất hiện tình trạng gia tăng bụi, tiếng ồn và chất 

lƣợng không khí không đƣợc đảm bảo gây ảnh hƣởng đến sức khỏe con 

ngƣời. Các tác động tiêu cực này chính là nguyên nhân gây ra các bệnh 

về hô hấp nhƣ viêm phổi, hen, suyễn,...ngày càng tăng cao với không 

chỉ ngƣời dân xung quanh khu vực mà của cả ngƣời tham gia giao 

thông. Khóa luận “Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí trong quá 

trình thực hiện xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Cổ Nhuế” đã đánh 

giá chất lƣợng không khí xung quanh khu vực thi công thông qua việc 

so sánh tác động đến môi trƣờng không khí trong hai giai đoạn là tiền 

thi công và thi công dựa trên số liệu quan trắc các thông số. Nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng: chất lƣợng không khí xung quanh khu vực Dự án đã có 

dấu hiệu bị ô nhiễm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, nồng độ bụi, các 

khí nhƣ SO2, NO2, CO, độ ồn cao hơn Quy chuẩn cho phép; ngƣời dân 

xung quanh khu vực nghiên cứu đã gặp phải một số các vấn đề về sức 

khỏe liên quan đến chất lƣợng không khí. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất 

ra một số các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng để sức 

khỏe ngƣời dân đƣợc đảm bảo. 

371  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

tại xã Đông Ninh, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hƣng 

Yên 

Nguyễn Thị 

Nhật Lệ 
TS. Đỗ Hữu 

Tuấn 

Song song với sự phát triển của kinh tế xã hội là sức ép tới môi trƣờng. 

Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt trung bình mỗi ngƣời trong một ngày 

ngày càng tăng. Do đời sống đƣợc nâng cao, nhu cầu sử dụng sản phẩm 

xã hội ngày càng cao. Không ngoại lệ, xã Đông Ninh, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hƣng Yên là một xã đang phát triển. Khoá luận đánh giá 

hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Ninh, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hƣng Yên tập trung vào việc đánh giá hiện trạng phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt để 

từ đó đƣa ra các giải pháp quản lý một cách hợp lí nhất với hiện trạng 

của xã. Qua quá trình thực tế và tính toán, cho thấy lƣợng chất thải rắn 

sinh hoạt trung bình mỗi ngƣời trên một ngày là 0,67kg/ngƣời/ngày với 

thành phần chủ yếu là chất hữu cơ. Công tác quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt tại xã hiện chƣa có cán bộ chuyên trách thực hiện mà do cán bộ địa 

chính kết hợp cùng trƣởng thôn, hội Liên hiệp Phụ nữ. Mỗi thôn có 1 tổ 

vệ sinh môi trƣờng chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển tới bãi chôn 
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lấp. Bãi chôn lấp của xã thuộc khu vực cánh đồng, xa khu dân cƣ, tuy 

nhiên về kĩ thuật xây dựng thì chƣa đạt. Dự báo chất thải rắn sinh hoạt 

trong tƣơng lai để thấy đƣợc những khả năng, nguy cơ có thể xảy ra, 

giúp năm bắt đƣợc diễn biến, làm chủ quá trình và đƣa ra giải pháp 

phòng và chống hợp lí. Thông qua những quá trình trên, đề xuất biện 

pháp để quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Cần nâng cao ý thức của ngƣời 

dân; Hoàn chỉnh bộ máy quản lý chất thải rắn môi trƣờng; Bổ sung 

nhân lực tổ vệ sinh môi trƣờng, tăng tần suất thu gom; Đầu tƣ phƣơng 

tiện – thiết bị phục vụ quá trình thu gom vận chuyển, xây dựng bãi chôn 

lấp hoặc điểm tập kết để chất thải đƣợc vận chuyển tới khu xử lý rác 

triệt để hơn. 

372  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng môi trƣờng 

không khí khu 

vực Trung Yên – 

phƣờng Trung 

Hoà và Yên Hòa 

– quận Cầu Giấy 

– Hà Nội 

Vũ Hoài Linh TS. Hoàng Anh 

Lê 

Chất lƣợng không khí ở Hà Nội đang ngày càng xấu đi do sự gia tăng 

dân số, phƣơng tiện giao thông, khu công nghiệp và các nguồn khí thải 

từ khu dân cƣ,gây nên nhiều ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng sức 

khỏe con ngƣời. Khóa luận này sẽ đánh giá, phân tích diễn biến chất 

lƣợng không khí (từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018) thông qua các chỉ 

số riêng lẻ: PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3, diễn biến chất lƣợng 

không khí từ các chỉ số tổng hợp (AQI) tại khu đô thị Trung Yên, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 ngày 

bụi PM10 và 30 ngày bụi PM2.5 cao hơn QCVN 05: 2013/BTNMT. 

Nồng độ các chất khí SO2, NO2, CO, O3 thấp hơn giá trị quy định 

trong QCVN 05: 2013/BTNMT. Nếu chỉ số đánh giá chất lƣợng không 

khí theo giờ (AQIh) cho thấy chủ yếu chất lƣợng không khí ở mức tốt 

(83.38%) và trung bình (11.59%), thì chỉ số đánh giá chất lƣợng không 

khí theo ngày (AQId) có giá trị chủ yếu nằm trong khoảng trung bình 

(71.67%) và kém (25%). Điều đó cho thấy chất lƣợng không khí tại khu 

vực nghiên cứu vẫn nằm trong mức xấu và có ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng, sức khỏe cộng đồng. 

373  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng nƣớc thải 

khu vực khoáng 

sản 

Nguyễn Đình 

Ngọc 
TS. Phạm Thị 

Việt Anh 

Quá trình khai thác, sản xuất tại 6 mỏ khai thác vật liệu xây dựng (mỏ 

đá vôi Hợp Tiến, Pháo Binh, Trung Sơn; mỏ đá bazan Sông Đà 11, 

Quang Long; mỏ đất sét Khải Hƣng)  trên địa bàn huyện Lƣơng Sơn, 

tỉnh Hòa Bình đã thải ra một lƣợng nƣớc thải không nhỏ  và có tính chất 
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huyện Lƣơng 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình bằng chỉ số 

đơn lẻ và tổng 

hợp 

đặc thù riêng. Nếu lƣợng nƣớc thải  này không đƣợc xử lý triệt để, đây 

sẽ   là một vấn đề môi trƣờng rất nghiêm trọng. Vì vậy, việc đánh giá 

chất lƣợng nƣớc thải tại các khu khai thác  khoáng sản nói trên là rất 

cần thiết. Trên cơ sở đó, giúp đƣa ra các giải pháp xử lý, quản lý nƣớc 

thải mỏ một cách hợp lý  nhằm hƣớng tới sự phát triển kinh tế, xã hội đi 

đôi với bản vệ môi trƣờng tại huyện Lƣơng Sơn tỉnh Hòa Bình nói riêng 

và Việt Nam nói chúng. Khóa luận đã áp dụng phƣơng pháp tính chỉ số 

tổng hợp ReWaQI  cho 9 thông số ( pH,TSS, Hg, As, Pb, Cd, NH_4, 

Dầu mỡ, Colifom ) tại 6 mỏ, bao gồm 24 khu vực ( 4 khu vực/ 1 mỏ) để 

đánh giá chất lƣợng nƣớc thải trong 2 đợt quan trắc (tháng 8 và tháng 

12 năm 2017). Kết quả nghiên cứu  đã cung cấp một bức tranh tổng 

quát về hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải tại 6 mỏ khai thác vật liệu xây 

dựng. Các kết quả tính chỉ số tổng hợp ban đầu cho thấy: kết quả đợt 3 

có chất lƣợng nƣớc thải tại mỏ của Bộ tƣ lệnh pháo binh đạt chất lƣợng 

khá tốt. Năm mỏ còn lại chất lƣợng nƣớc thải nằm ở mức chất lƣợng 

kém. Kết quả đợt 4 Chất lƣợng nƣớc thải tại 6 mỏ đều rơi vào mức chất 

lƣợng nƣớc kém và xấu. Các kết quả này đều phù hợp với tính toán các 

chỉ số đơn lẻ cho thấy cả 6 mỏ có dấu hiệu ô nhiễm TSS và Hg cao. 

374  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng và đề xuất 

một số biện pháp 

tăng cƣờng quản 

lý chất thải rắn tại 

xã Quỳnh Sơn, 

huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

Đỗ Thị 

Phƣợng 
TS. Phạm Thị 

Việt Anh 

Hiện nay lƣợng chất thải rắn  phát sinh mỗi ngày nếu không đƣợc quan 

tâm quản lý tốt cũng nhƣ xử lý sẽ làm cho môi trƣờng sống của chúng 

ta bị ô nhiễm trầm trọng, làm ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời. Khóa 

luận tập trung đánh giá lƣợng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 

nông nghiệp gồm chăn nuôi và trồng trọt trên địa bàn xã Quỳnh Sơn. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

thải ra hằng ngày tại xã Quỳnh Sơn khoảng từ 2300 - 2500 kg/ngày với 

thành phần đa dạng, chủ yếu là những chất có thể phân hủy nhanh nhƣ 

thực phẩm thừa, giấy loại, rác vƣờn (chiếm 77,25%) và khoảng 6,6% 

thành phần phân hủy chậm nhƣ vải, cao su, gỗ, da,… và còn lại là một 

số thành phần khác nhƣ kim loại, thủy tinh,... Đối với lƣợng chất thải 

rắn trong chăn nuôi, qua khảo sát 100 hộ điển hình chăn nuôi với quy 

mô trang trại, gia trại cho thấy lƣợng chất thải rắn chủ yếu là phân lợn 

và phần ít một số thành phần khác nhƣ lƣợng thức ăn thừa( 40%) , đồ 
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lót chuồng (22%), vật dụng chăn nuôi(13%), bệnh phẩm thú y (14%), 

xác gia cầm chết (6%). Khối lƣợng phân lợn thải ra mỗi ngày qua điều 

tra khoảng hơn 1800kg/ngày. Đối với lƣợng chất thải rắn trong hoạt 

động trồng trọt khảo sát với 100 hộ canh tác điển hình chỉ ra rằng thành 

phần chủ yếu là thành phần phụ phẩm rơm, rạ,... Ngoài ra còn một 

lƣợng nhỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật với 50% số ngƣời đƣợc hỏi vứt 

tràn lan ra bờ ruộng, 35% vứt chung với rác sinh hoạt còn lại là đƣợc xử 

lý bằng biện pháp chôn và đốt. Trên cơ sở kết quả thu đƣợc, khóa luận 

đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cƣờng việc quản lý đối với chất 

thải rắn tại xã Quỳnh Sơn nhƣ áp dụng chiến lƣợc 3R và đề xuất biện 

pháp nhằm  nâng cao công tác thu gom trong quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt; đƣa ra phƣơng pháp sử dụng đệm lót sinh học để quản lý chất thải 

chăn nuôi (đối với lƣợng phân lợn); đƣa ra biện pháp xây dựng các bể 

chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật để quản lý lƣợng bao bì vứt bừa bãi. 

375  Đại học 

Đánh giá chất 

lƣợng thông khí 

tại trạm đo môi 

trƣờng không khí 

giao thông đƣờng 

Cầu Diễn – Bắc 

Từ Liêm – Hà 

Nội 

Dƣơng Thị 

Quyên 
TS. Hoàng Anh 

Lê 

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, chất lƣợng không khí 

của thành phố Hà Nội bị ảnh hƣởng bởi hoạt động trong nhà và hoạt 

động ngoài trời. Tuy nhiên, môi trƣờng không khí hiện nay phần lớn chỉ 

đƣợc tập trung quan trắc và đánh giá môi trƣờng không khí xung quanh, 

chƣa tập chung nhiều vào hoạt động giao thông. Bài nghiên cứu này 

đƣợc thực hiện để đánh giá chất lƣợng không khí quan trắc tại trạm đo 

chất lƣợng không khí giao thông Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội 

thông qua các thông số PM10, PM2.5, SO2,  NO2, CO và O3, chỉ số 

AQI, và phiếu khảo thực địa. Sau thời gian 4 tháng nghiên cứu kể từ 

1/11/2017 – 28/2/2018 cho kết quả là: không khí bị ô nhiễm bụi PM10, 

PM2.5 nặng trong đó hàm lƣợng PM10 từ 50,36  – 276,36 mg/m3 và có 

28,45% số ngày vƣợt QCVN 05/2013 BTNMT, PM2.5 có hàm lƣợng từ 

20,92 – 100,54 mg/m3 và có 60,34%  số ngày vƣợt QCVN 05/2013 

BTNMT, NO2 có dấu hiệu ô nhiễm nhƣng không đáng kể, các chất 

SO2, CO và O3 có nồng độ thấp thậm chí là rất thấp nên không đáng lo 

ngại. AQI trong ngày phần lớn thuộc mức kém (62,069%), trung bình 

(37,069%),  xấu (0,862%) và  không có ngày nào AQI ở mức tốt. Nhƣ 

vậy ô nhiễm không khí tại khu vực nghiên cứu đang ở ngƣỡng khá cao, 
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gây ra những hiểm họa khôn lƣờng đối với sức khỏe của ngƣời dân và 

nguyên nhân chính phát sinh các chất ô nhiễm qua khảo sát thực địa chủ 

yếu từ hoạt động giao thông. Từ đó đề ra một số biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm không khí do hoạt động giao thông gây ra. 

376  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng môi trƣờng 

và công tác quản 

lý của nhà máy 

gạch Long Thắng 

Lê Thị Kiều 

Trang 
PGS.TS. Lƣu 

Đức Hải 

Sự phát triển của nền kinh tế đã khiến cho nhiều công trình xây dựng ra 

đời và phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Điều này kéo theo sự ra đời 

của nhiều dịch vụ kèm theo, điển hình là dịch vụ sản xuất, cung cấp vật 

liệu xây dựng. Cho đến nay, gạch vẫn là một trong những vật liệu xây 

dựng vô cùng thiết yếu. Tuy nhiên, sản xuất gạch gây ra ô nhiễm môi 

trƣờng khá nghiêm trọng. Khóa luận  “Đánh giá hiện trạng môi trƣờng 

và công tác quản lý của nhà máy gạch Long Thắng”bằng phƣơng pháp 

khảo sát, điều tra tập trung chủ yếu vào đánh giá hiện trạng môi trƣờng 

tại khu vực và công tác quản lý của công ty. Kết quả điều tra cho thấy, 

công ty chỉ đánh giá tác động môi trƣờng cho khu vực khai thác đất sét, 

không đánh giá tác động cho khu vực sản xuất gạch. Lƣợng chất thải 

phát thải ra môi trƣờng hàng năm từ khu vực sản xuất khá lớn và chƣa 

có biện pháp xử lý. Công nhân, ngƣời dân nơi đây đều cho rằng môi 

trƣờng đã bị ô nhiễm và đã có sự ảnh hƣởng đến sức khỏe của họ.  Từ 

đó, Khóa luận đƣa ra một số biện pháp để công ty tiến hành việc cải 

thiện và bảo vệ môi trƣờng. 

377  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

tại xã Mỹ Đức, 

huyện An Lão, 

thành phố Hải 

Phòng 

Đỗ Thành 

Trung 
TS. Đỗ Hữu 

Tuấn 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra hết sức khẩn 

trƣơng, bộ mặt xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cho đến nay, 

nó không chỉ phát triển ở các thành phố, khu đô thị lớn của nƣớc ta mà 

đang mở rộng ra các quận, huyện, và các thị trấn, phạm vi nhỏ hẹp hơn 

là các làng, xã. Cùng với sự phát triển đó thì việc khối lƣợng chất thải 

rắn sinh hoạt ra tăng ở đô thị nói chung và nông thôn nói riêng nhƣ là 

một điều tất yếu. Ngày này, chất thải rắn sinh hoạt đang là vấn đề mà 

mọi ngƣời quan tâm. Khóa luận đánh giá hiện trạng quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tập 

trung chủ yếu vào đánh giá hiện trạng, cách quản lý và đề xuất một số 

các giải pháp nâng quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Qua quá trình nghiên 

cứu và tính toán thì thấy rằng hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh 
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hoạt xã Mỹ Đức cho thấy khối lƣợng CTRSH phát sinh trên đầu ngƣời 

khoảng 0,73kg/ngƣời/ngày. Thành phần chính của CTRSH trên địa bàn 

xã Mỹ Đức là chất hữu cơ dễ phân hủy với tỷ lệ là 51,14%, các thành 

phần còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ (nhƣ nilon, nhựa là 11,2 %). Bên cạnh đó, 

công tác quản lý trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế và bất cập, hoạt 

động thu gom chƣa đƣợc quan tâm và chú trọng, chƣa có khu xử lý 

CTRSH sau thu gom, công  tác tuyên truyền,  giáo dục nâng cao nhận 

thức cho ngƣời dân còn hạn chế. Từ các kết quả đó, đề xuất một số giải 

pháp nâng cao quản lý CTRSH nhƣ giải pháp về cơ chế chính sách, 

kinh tế, giáo dục và công tác thu gom, xử lý.  

378  Đại học 

Đánh giá nồng độ 

btex trong nhà và 

ngoài trời  

tại tổ hợp Royal 

City, thành phố 

Hà Nội 

Đinh Thị Tƣơi TS. Hoàng Anh 

Lê 

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng nói chung và ô nhiễm môi trƣờng 

không khí nói riêng đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở 

Việt Nam cũng nhƣ các nƣớc khác trên thế giới. Theo báo cáo hiện 

trạng môi trƣờng quốc gia 2016  -  Chuyên đề Môi trƣờng đô thị của bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng, ô nhiễm không khí do hoạt động của giao 

thông là lớn nhất, chiếm khoảng 70%. Trong các chất ô nhiễm, BTEX 

là các chất hữu cơ bay hơi thƣờng gặp nhất cả môi trƣờng không khí 

trong nhà và ngoài trời, có ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng và sức khỏe 

con ngƣời. Nghiên cứu này quan trắc nồng độ BTEX tại 3 khu vực: 

ngoài trời, trung tâm thƣơng mại và hầm gửi xe tại khu đô thị Royal 

City Hà Nội. 21 mẫu không khí đƣợc lấy trực tiếp, bao gồm 07 mẫu 

BTEX 4h khu vực bên ngoài (RAn), 07 mẫu BTEX 4h trong trung tâm 

thƣơng mại (RCn) và 07 mẫu BTEX 2h trong hầm gửi xe (RBn). Kết 

quả cho thấy nồng độ BTEX trong nhà (RBn và RCn) thƣờng lớn hơn 

ngoài trời (RAn). Nồng độ BTEX tại khu vực hầm gửi xe (RBn  = 

3210,1 ± 1122,1 µg/m3) cao hơn so với nồng độ BTEX tại các khu vực 

trung tâm thƣơng mại (RCn = 120 ± 15,7 µg/m3) và bên ngoài (RAn = 

101,2 ± 5,6 µg/m3). Tỷ lệ nồng độ BTEX tầng hầm/ngoài trời (RBn/ 

RAn) có xu hƣớng tăng vào cuối tuần, nhỏ nhất là 23.1 vào thứ 6, lớn 

nhất là 121.6 vào chủ nhật. Nhƣ vậy nồng độ BTEX trong tầng hầm gửi 

xe rất đậm đặc. Nồng độ BTEX trong trung tâm thƣơng mại thƣờng lớn 

hơn hoặc xấp xỉ nồng độ BTEX ngoài trời. Tỷ lệ RCn/ RAn trong tuần 
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không có sự biến động nhiều, nhỏ nhất là 0.9 vào thứ 7, lớn nhất là 1.4 

vào thứ 4. Xét về phân bố theo thời gian thì nồng độ BTEX vào các 

ngày trong tuần có giá trị cao hơn so với 2 ngày cuối tuần ở cả 3 vị trí 

đo. Ô nhiễm môi trƣờng không khí xung quanh đã và đang đƣợc cộng 

đồng quan tâm, tuy nhiên ô nhiễm không khí trong nhà vẫn chƣa đƣợc 

quan tâm đúng mức. 

379  Đại học 

Đánh giá thực 

trạng quản lý chất 

thải rắn của công 

ty Sinohydro 

Mining (Lào) 

Chantok 

YEUANMAN

Y 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hoàng Liên 

Theo Quy định số 8030/BTNMT ngày 17/12/2013 của Bộ Tài nguyên 

Thiên nhiên và Môi trƣờng nƣớc CHDCND Lào ban hành, trách nhiệm 

của các chủ đầu tƣ, các công ty dịch vụ cơ sở hạ tầng lớn và nhỏ phải 

lập kế hoạch quản lý môi trƣờng đúng theo quy định và hƣớng dẫn của 

Bộ. Hiện nay, việc quản lý môi trƣờng do các doanh nghiệp tƣ nhân 

đảm nhiệm, tuy nhiên việc kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp thừa nhận, sau khi hợp đồng 

với công ty thu gom – vận chuyển rác đi thì hoàn toàn không nắm đƣợc 

lƣợng chất thải rắn của doanh nghiệp mình đƣợc xử lý nhƣ thế nào. Với 

tốc độ phát triển kinh tế liên tục tăng trƣởng trong những năm gần đây, 

phát triển công nghiệp trong đó có công nghiệp chế biến KCl luôn đƣợc 

ƣu tiên đầu tƣ cao tại Thủ đô Viên Chăn, nƣớc CHDCND Lào. 

Khóa luận đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn của Công ty 

Sinohydro Mining (Lào) và từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản chất thải rắn của Công ty. 

380  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng quản lý chất 

thải rắn y tế tại 

Bệnh viện 101, 

tỉnh Xiêng 

Khoảng, Lào 

Kaylor 

KAPAO 
TS. Đỗ Hữu 

Tuấn 

Bệnh viện 101 là một bệnh viện nằm ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Đây là 

bệnh viện lớn thứ hai của tỉnh Xiêng Khoảng. Hiện nay, bệnh viện này 

gồm 17 khoa khám chữa bệnh khác nhau. Kết quả nghiên cứu của khóa 

luận đã cho thấy, quá trình hoạt động khám chữa bệnh lƣợng chất thải 

từ bệnh viện là lớn, trong khi đó bệnh viện chƣa có nhà máy xử lý nƣớc 

thải và vận chuyển rác thải tới bãi rác công cộng để xử lý. Vì vậy, việc 

thu gom và xử lý chất thải tại bệnh viện đang là một vấn đề cần thiết. 

Trên cơ sở nghiên cứu khóa luận, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác 

thải y tế bệnh viện, tác giả có một số đề xuất nhƣ sau: 

- Duy trì hoạt động của Ban bảo vệ môi trƣờng trong thời gian tới một 

cách hiệu quả. 
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- Hình thành hệ thống phân loại rác tại nguồn phát sinh đối với CTRSH 

để không nhầm lẫn với CTRYT và nâng cao hình thức của tất cả mọi 

ngƣời ra vào bệnh viện. 

- Tăng cƣờng sự hiểu biết của ngƣời quản lý về vai trò trách nhiệm của 

mình để đƣa ra những giải pháp phù hợp trong quản lý môi trƣờng và 

quản lý CTRYT.  

- Tiến hành cải tiến việc thực hiện quản lý môi trƣờng, báo cáo kết quả 

triển khai hoạt động liên quan trong vấn đề vệ sinh môi trƣờng bệnh 

viện.  

- Tăng cƣờng hơn nữa các chƣơng trình giáo dục, tuyên truyền dành cho 

tất cả mọi ngƣời nhằm nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trƣờng 

bệnh viện. 

381  Đại học 

Đánh giá việc 

thực hiện bảo vệ 

động vật hoang dã 

và bảo vệ rừng 

theo kế hoạch 

quản lý môi 

trƣờng trong giai 

đoạn xây dựng 

thủy điện Nam 

Nghiep 1 

Phouangphet 

SENGCHAND

ALA 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hoàng Liên 

Sản xuất điện từ thủy điện đƣợc xem là ƣu tiên trong phát triển kinh tế 

và phù hợp với đặc điểm địa lý của các nƣớc ở khu vực hạ nguồn sông 

Mê Kông nhƣ CHDCND Lào. Nếu so sánh với các nƣớc hạ nguồn sông 

Mê Kông thì đất nƣớc Lào là nƣớc có nhiều sông suối thích hợp cho 

việc xây dựng đập thủy điện để cung cấp đủ nguồn điện theo nhu cầu 

cần thiết của đất nƣớc cũng nhƣ xuất khẩu. Ở nƣớc CHDCND Lào, 

Đảng và Nhà nƣớc đã nhận rõ tầm quan trọng của mối quan hệ gắn kết 

giữa phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt 

là trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc. Đặc biệt là 

vấn đề bảo vệ động vật hoang dã và rừng vừa là đòi hỏi cấp thiết đối với 

việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khu vực xây dựng dự án thủy điện 

vừa có ý nghĩa quan trọng trong chiến lƣợc phát triển đất nƣớc nói 

chung, khu vực nói riêng. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả lựa chọn đề 

tài “Đánh giá việc thực hiện bảo vệ động vật hoang dã và bảo vệ rừng 

theo kế hoạch quản lý môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng thủy điện 

Nam Nghiep 1” làm khoá luận tốt nghiệp với hy vọng sẽ tìm ra những 

giải pháp tích cực nhằm tăng cƣờng hiệu quả bảo vệ môi trƣờng tự 

nhiên nói chung, bảo vệ động vật hoang dã và rừng tại khu vực dự án 

thủy điện nói riêng nhằm phục vụ phát triển KT-XH bền vững. 

382  Đại học Đánh giá hiện Pouykham TS. Phạm Thị Huyện Pek là một huyện trọng điểm của tỉnh Xiêng Khoảng, Lào có 
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trạng quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn 

huyện Pek, tỉnh 

Xiêng Khoảng, 

Lào 

PHENGBOUN

HEUANG 

Việt Anh điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi. Do đó, nhu cầu sống của ngƣời 

dân ngày một tăng cao đã làm phát sinh nhiều vấn đề môi trƣờng, ảnh 

hƣởng không nhỏ đến cảnh quan và sức khỏe ngƣời dân. Khóa luận 

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

Pek, đồng thời đề xuất một số biện pháp phù hợp để tăng hiệu quả quản 

lý. Kết quả cho thấy, khối lƣợng CTR sinh hoạt tăng đều qua các năm, 

từ 11952,7 tấn/ năm (0,48 kg/ ngƣời/ ngày) vào năm 2012 lên tới 

22683,4 tấn/ năm (0,8 kg/ ngƣời/ ngày) vào năm 2017. Công tác thu 

gom và vận chuyển CTR sinh hoạt của huyện chƣa đáp ứng đƣợc với 

lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh, tỷ lệ thu gom chỉ đạt 40% đến 50%. 

Hiện nay, huyện chƣa áp dụng phân loại CTR tại nguồn, chƣa xử lý 

đƣợc CTR nguy hại, hình thức xử lý là chôn lấp hợp vệ sinh. Mức độ 

quan tâm về công tác quản lý CTR trên địa bàn huyện còn thấp, chỉ có 

23 trên tổng 108 làng có dịch vụ thu gom. Bộ máy quản lý các vấn đề 

môi trƣờng chƣa có cấp làng, xã. Từ đó, tác giả đánh giá hệ thống quản 

lý CTR tại huyện Pek chƣa đồng bộ và hiệu quả. Khóa luận đã đƣa ra 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTR tại huyện Pek 

nhƣ sau: áp dụng công cụ luật pháp, chính sách, bổ sung bộ máy quản 

lý hành chính, đầu tƣ tài lực vật lực, sử dụng phƣơng pháp chế biến rác 

thành thành phẩm, dùng thùng quy định đựng rác. Trong đó nhấn mạnh 

tầm quan trọng của công tác phân loại CTR tại nguồn và truyền thông 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về phân loại CTR sinh hoạt tại 

nguồn.  

383  Đại học 

Nghiên cứu đề 

xuất một số giải 

pháp tăng cƣờng 

thích ứng với biến 

đổi khí hậu dựa 

vào cộng đồng tại 

Thủ đô Viêng 

Chăn, CHDCND 

Lào 

Vilasack 

Boudchanthala

rd 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hoàng Liên 

Biến đổi khí hậu là một vấn đề đang đƣợc cả thế giới quan tâm vì nó 

diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn và ảnh hƣởng nghiêm trọng hơn đến 

môi trƣờng và con ngƣời.  Lào là một đất nƣớc đang bị ảnh hƣởng của 

biến đổi khí hậu đặc biệt là ở thủ đô Viêng Chăn. 

 Thủ đô Viêng Chăn đang hứng chịu những ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu với những biểu hiện nhƣ sự nóng lên của thời tiết và sự giảm đi của 

lƣợng mƣa làm cho một số vùng ở thủ đô Viêng Chăn bị khô hạn. Điều 

này đã ảnh hƣởng đến đời sống của ngƣời dân và các hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội ở thủ đô Viêng Chăn. Đứng trƣớc thực tế đó, việc 
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tìm kiếm các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đƣợc xem là một 

trong những ƣu tiên hàng đầu của đất nƣớc Lào và Thủ đô Viêng Chăn. 

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND 

Lào” đƣợc thực hiện với mong muốn tìm kiếm các giải pháp thích ứng 

với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng nhằm góp phần vào việc cùng 

tìm kiếm các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu chung của quốc 

gia. Bên cạnh đó sẽ giúp nâng cao khả năng chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu của  ngƣời dân ở thủ đô Viêng Chăn nỏi riêng và đất nƣớc 

Lào nói chung. 
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Tác động của biến 

đổi khí hậu đến 

nuôi trồng thủy 

sản 

xã Nam Phú, 

huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình 

Bùi Thu Hằng PGS.TS. Lƣu 

Đức Hải 

Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn đối với chúng ta, đã và đang 

gây ra những tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, 

đặc biệt đối với khu vục ven biển, thông qua các hiện tƣợng thời tiết 

cực đoan. Xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là một xã ven 

biển có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi trồng thủy 

sản. Tuy nhiên, Nam Phú đã và đang chịu tác động mạnh mẽ của biến 

đổi khí hậu, đặc biệt là hoạt động nuôi trồng thủy sản của địa phƣơng. 

Khóa luận tiến hành thu thập các tài liệu, thông tin liên quan đến khí 

tƣợng tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, từ đó phân tích diễn biến khí 

hậu tại huyện Tiền Hải và cho thấy tình hình biến đổi khí hậu tại khu 

vực ngày càng nghiêm trọng. Trên cơ sở điều tra ngƣời dân bằng phiếu 

câu hỏi và phỏng vấn sâu, khóa luận đã cho thấy nhận thức của ngƣời 

dân về tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra tại địa phƣơng, tác động 

của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản thông qua các hiên tƣợng 

thời tiết bất thƣờng, và cho thấy kinh nghiệm, kiến thức của ngƣời dân 

trong việc ứng phó với thiên tai để duy trì và phát triển ngành nuôi 

trồng thủy sản của địa phƣơng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Qua đó, 

khóa luận đã đƣa ra một số giải pháp về thay đổi mô hình, kỹ thuật nuôi 

trồng và các chính sách hỗ trợ nhằm hƣớng đến nuôi trồng thủy sản bền 

vững thích ứng với biến đổi khí hậu. 

385  Đại học 
Nghiên cứu cơ 

hội áp dụng sản 

Phạm Hồng 

Hạnh 
PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vào năm 1989, UNEP khởi xƣớng “Chƣơng trình sản xuất sạch hơn” 

nhằm phổ biến khái niệm SXSH và đẩy mạnh việc áp dụng chiến lƣợc 
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xuất sạch hơn tại 

cơ sở sản xuất 

bánh kẹo Thu 

Khoa, phƣờng 

Nam Sơn, thành 

phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình 

Hoàng Liên SXSH trong công nghiệp, đặc biệt ở các nƣớc đang phát triển. Khái 

niệm “Sản xuất sạch hơn” đƣợc đƣa vào Việt Nam từ năm 1996. Sản 

xuất sạch hơn có ý nghĩa đối với tất cả các cơ sở công nghiệp, lớn hay 

bé, tiêu thụ nguyên liệu, năng lƣợng và n¬ƣớc nhiều hay ít. Việc áp 

dụng sản xuất sạch hơn  tại các cơ sở công nghiệp mang lại rất nhiều lợi 

ích to lớn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả lợi ích về môi trƣờng, cụ 

thể là giảm thiểu chất ô nhiễm, tiết kiệm nguyên liệu và năng lƣợng, 

nâng cao hình ảnh doanh nghiệp,… Khóa luận nghiên cứu cơ hội áp 

dụng sản xuất sạch hơn tại cơ sở sản xuất bánh kẹo Thu Khoa với sản 

phẩm là kẹo lạc. Qua quá trình quan sát, tìm hiểu, xác định phát thải 

chính của cơ sở sản xuất là chất thải rắn bao gồm lạc không đủ tiêu 

chuẩn, vỏ lụa, vừng rơi, kẹo vỡ, bao bì hỏng. Sau khi tiến hành cân đo, 

tính toán và tham khảo tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, khóa luận 

đề xuất một số giải pháp sản xuất sạch hơn có khả năng áp dụng tại cơ 

sở sản xuất. Mục tiêu là giảm thiểu, thu hồi và tái sử dụng chất thải rắn. 

Phân tích tính khả thi của các giải pháp đƣợc thực hiện và tìm ra biện 

pháp có thể áp dụng ngay, một số biện pháp cần nghiên cứu, tìm hiểu 

thêm mới có thể tiến hành.  

386  Đại học 

Khảo sát ảnh 

hƣởng của điều 

kiện lƣu trữ nƣớc 

đến sự thay đổi 

nồng độ một số 

hợp chất nitơ 

trong nƣớc sinh 

hoạt 

Nguyễn Thị 

Thúy Hồng 
PGS.TS. Đồng 

Kim Loan 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đang là mối quan tâm lo 

ngại của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng. Đặc biệt, ô nhiễm nƣớc cấp sinh hoạt hiện nay đang đe dọa lớn 

đến sức khỏe con ngƣời. Nƣớc sinh hoạt đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc 

ngầm chiếm 70% tổng lƣợng nƣớc cấp ở Hà Nội. Quá trình sản xuất 

nƣớc cấp từ nguồn nƣớc ngầm có nồng độ amoni cao (> 10 mg N-

NH4+/L) theo phƣơng pháp truyền thống (làm thoáng + lắng, lọc + khử 

trùng) ở nhiều nhà máy nƣớc tại Việt Nam có hiệu quả xử lý amoni 

chƣa cao. Với nồng độ amoni vốn có trong nguồn nƣớc ngầm dùng để 

sản xuất nƣớc sinh hoạt cao, đồng thời quá trình vận chuyển và lƣu trữ 

nƣớc (bể ngầm, bể inox) tại mỗi hộ gia đình đã làm thay đổi nồng độ 

các hợp chất nitơ trong nƣớc. Khóa luận tập trung nghiên cứu ảnh 

hƣởng của điều kiện lƣu trữ nƣớc đến sự thay đổi nồng độ một số hợp 

chất nitơ (NH4+; NO2-) trong nƣớc sinh hoạt. Từ các kết quả khảo sát, 
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lấy mẫu và phân tích cho thấy nồng độ NH4+ trung bình ở đƣờng ống 

chung là 12,04 mg/L; bể ngầm là 5,66 mg/L; vòi sử dụng là 3,17 mg/L 

(mgNH4+/L). Nồng độ trung bình của NO2- lần lƣợt từ đƣờng ống, bể 

ngầm, vòi sử dụng là: 2,8 mg/L; 6,84 mg/ L; 8,1 mg/L (mgNO2-/L). 

Ngoài ra còn đánh giá thêm các chỉ số COD, pH, nhiệt độ trong nƣớc để 

cho thấy nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi các hợp chất nitơ qua việc 

lƣu trữ nƣớc sinh hoạt quy mô hộ gia đình. Từ đó đề xuất biện pháp, 

khuyến cáo đến ngƣời dân và cơ quan quản lý về cách thức lƣu trữ nƣớc 

sinh hoạt. 
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Nghiên cứu mối 

quan hệ giữa chỉ 

số bi và mật độ 

muỗi Aedes 

Aegypti với nhiệt 

độ và lƣợng mƣa 

tại một số khu 

vực thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Thị 

Thu Hƣơng 
PGS.TS. Vũ 

Văn Mạnh 

Sốt xuất huyết Dengue đƣợc coi là vấn đề y tế mang tính toàn cầu và 

đƣợc Tổ chức Y tế thế giới đánh giá là một trong những bệnh do véctơ 

truyền quan trọng nhất. Bệnh sốt xuất huyết Dengue là một bệnh truyền 

nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây nên. Trung gian truyền bệnh chủ 

yếu do muỗi Aedes Aegypti. Tại Việt Nam, với đặc điểm khí hậu là 

nóng ẩm, mƣa nhiều, là điều kiện rất thuận lợi cho muỗi sinh trƣởng và 

phát triển. Trong đó, Hà Nội là một trong những tỉnh thành có dịch sốt 

xuất huyết lan truyền mạnh với mật độ muỗi tƣơng đối cao. Hằng năm, 

ngành Y tế Hà Nội đã phải đầu tƣ rất nhiều chi phí cho việc nghiên cứu, 

kiểm soát và phòng chống dịch do virus Dengue gây ra. Nghiên cứu này 

sử dụng phép tính hồi quy đa biến để xây dựng mối tƣơng quan tuyến 

tính giữa chỉ số BI và mật độ muỗi Aedes Aegypti với nhiệt độ và 

lƣợng mƣa tại một số khu vực thành phố Hà Nội. Kết quả thu đƣợc nhƣ 

sau: 

• Phƣơng trình mật độ muỗi trong mùa mƣa: x= 0,048906a + 0,00067b 

– 1,56504 

• Phƣơng trình mật độ muỗi trong mùa khô:  x= 1,042633a + 0,011856b 

– 19,8312 

• Phƣơng trình chỉ số BI trong mùa mƣa:       y= 3,763685a + 0,190741b 

– 148,754 

• Phƣơng trình chỉ số BI trong mùa khô:     y= 34,74158a + 1,766256b – 

702,694 

trong đó:  x: mật độ muỗi (con/nhà) 
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y: chỉ số BI 

a: nhiệt độ (ºC) 

b: lƣợng mƣa (mm) 

Sau đó xây dựng bản đồ mật độ muỗi và bản đồ chỉ số BI trong mùa 

mƣa và mùa khô cho khu vực nghiên cứu. 

388  Đại học 

Bƣớc đầu phân 

tích áp dụng thuế 

carbon cho hoạt 

động sản xuất 

thép ở Việt Nam 

Vũ Thị Quỳnh 

Hƣơng 
PGS.TS. Lƣu 

Đức Hải 

Ngành công nghiệp thép đang ngày càng phát triển trên thế giới và ở cả 

Việt Nam. Nhƣng đồng nghĩa với sự phát triển ấy, lƣợng khí thải, mà 

phần lớn là khí nhà kính, sinh ra trong quá trình sản xuất cũng ngày một 

tăng và khí CO2 chiếm phần trăm khá lớn trong đó (khoảng 10-25%). 

Một trong những giải pháp để làm giảm tác động xấu này đƣợc áp dụng 

gần đây là thuế carbon, giải pháp này đã và đang đƣợc áp dụng ở một số 

nơi trên thế giới. Thuế carbon đƣợc coi là giải pháp dựa trên thị trƣờng 

quan trọng nhằm giảm khí thải, chống lại biến đổi khí hậu. Thuế carbon 

hiện đã đƣợc áp dụng ở một số nƣớc, khu vực nhƣ ở Öc, khu vực EU, 

Trung Quốc, nhƣng ở Việt Nam vẫn chƣa áp dụng loại thuế này. Bài 

nghiên cứu bƣớc đầu đã phân tích sơ bộ việc áp dụng thuế vào ngành 

sản xuất thép ở Việt Nam, cũng nhƣ đƣa ra một số mức thuế carbon giả 

định đƣợc cho là phù hợp đối hiện trạng của ngành thép hiện nay là 5 

USD, 10 USD, 20 USD và 30 USD. Khóa luận cũng đã đề xuất cách 

tính và kết quả số thuế thu đƣợc trong một năm từ hoạt động sản xuất 

thép, giá thép ngƣời tiêu dùng phải trả, giá điện nhà sản xuất phải trả 

sau khi áp dụng thuế. Bên cạnh đó, đƣa ra một số dự đoán ảnh hƣởng 

của việc áp dụng thuế carbon đến môi trƣờng, kinh tế và xã hội.  
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Đánh giá các yếu 

tố ảnh hƣởng đến 

phát thải khí 

của lò đốt rác sinh 

hoạt 

Phùng Thị 

Diệu Linh 
PGS.TS. Lƣu 

Đức Hải 

Rác thải sinh hoạt hiện đang là vấn đề cấp bách và nghiêm trọng đối với 

toàn cầu. Hiện nay, rác thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng nhiều phƣơng 

pháp. Trong các phƣơng pháp xử lý chất thải, phƣơng pháp đốt là hiệu 

quả nhất. Xử lý rác bằng phƣơng pháp đốt có ý nghĩa quan trọng là 

giảm tới mức nhỏ nhất chất thải cho khâu xử lý cuối cùng, nếu sử dụng 

công nghệ tiên tiến còn có ý nghĩa cao về kinh tế và bảo vệ môi trƣờng. 

Tuy nhiên, nồng độ và thành phần khí thải của lò đốt còn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố nhƣ  nhiệt độ, công nghệ lò, thành phần chất thải,…Nếu 

không đƣợc điều chỉnh và quản lý chặt chẽ những yếu tố này, lƣợng 
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phát thải sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng và ảnh hƣởng đến 

sức khỏe con ngƣời. Thông qua phƣơng pháp kế thừa các tài liệu trong 

nƣớc, ngoài nƣớc và phƣơng pháp tính toán phát thải khí từ thành phần 

chất thải rắn sinh hoạt, có thể đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của công nghệ 

lò đốt và thành phần chất thải rắn sinh hoạt đến phát thải khí ra môi 

trƣờng. Kết quả cho thấy, các công nghệ đốt rác thủ công phát thải ra 

nhiều loại khí độc trong đó hàm lƣơng Dioxin/Furan lớn hơn nhiều so 

với các công nghệ hiện đại. Hơn nữa, cao su, nhựa, vải và rác vƣờn là 

những thành phần tạo ra nhiều khí nhà kính nhất, đặc biệt là nhựa (1kg 

nhựa ƣớc tính tạo ra 2,193kg CO2, 0,03kg NO2 và 0,006kg SO2) 

390  Đại học 

Nghiên cứu thực 

trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý 

bã thải dong riềng 

trong sản xuất 

tinh bột dong 

riềng tại thôn Thổ 

Ngõa, huyện 

Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Nhàn 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hoàng Liên 

Ở Việt Nam, các hoạt động chế biến tinh bột dong riềng đang ngày càng 

phát triển với nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của chuỗi 

hoạt động này là vấn nạn ô nhiễm môi trƣờng. Tại khu vực sản xuất tinh 

bột dong riềng Thổ Ngõa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai- Hà Nội đang 

đứng trƣớc nguy cơ ô nhiễm đáng báo động với 30 hộ tham gia sản xuất 

bột dong và mỗi ngày trung bình 120-150 tấn bã thải dong riềng chƣa 

qua xử lý thải ra môi trƣờng. Bã thải dong riềng chứa hàm lƣợng nƣớc 

lớn và giàu hợp chất hữu cơ khi bị vi sinh vật phân hủy bốc mùi hôi thối 

làm ô nhiễm môi trƣờng không khí, đất, nƣớc mặt, nƣớc ngầm. Theo 

các nghiên cứu đã đƣợc công bố, bã thải dong riềng là nguồn cơ chất 

giàu dinh dƣỡng, có thể tái sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế gia tăng 

cho ngƣời dân làng nghề, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. Đề 

tài đã tiến hành phân tích các yếu tố kinh tế xã hội, đặc điểm địa hình 

cùng với khảo sát ý kiến ngƣời dân đang tham gia sản xuất bột dong và 

sinh sống quanh khu vực Thổ Ngõa từ đó đề xuất giải pháp dùng bã thải 

dong riềng làm giá thể trồng nấm và làm phân hữu cơ vi sinh. Bã thải 

sau khi trồng nấm đã giảm đƣợc đáng kể chất hữu cơ lại có thể đem bón 

cho cây trồng. 

391  Đại học 

Phân tích lợi ích 

và thiệt hại môi 

trƣờng do khai 

thác mỏ sắt Thạch 

Bùi Minh 

Phƣơng 
PGS.TS. Lƣu 

Đức Hải 

Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn huyên Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với 

trữ lƣợng khoảng 544 triệu tấn, là một trong những mỏ sắt lớn nhất 

Đông Nam Á. Việc khai thác quặng sắt tại đây có thể đáp ứng nhu cầu 

nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp gang thép của cả nƣớc. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


203 

 

Khê, Hà Tĩnh Khóa luận phân tích và thiệt hại môi trƣờng do khai thác mỏ sắt Thạch 

Khê, Hà Tĩnh tập trung chủ yếu vào phân tích một số lợi ích và chi phí 

môi trƣờng của dự án. Ngoài lợi ích thu đƣợc tài nguyên chính là quặng 

sắt thì còn có các tài nguyên khoáng sản đồng hành đi kèm nhƣ đất sét 

và cát. Theo kết quả tính toán, giá trị tài nguyên quặng sắt là 374 nghìn 

tỷ đồng, của đất sét và cát lần lƣợt là 13,92 và 16 nghìn tỷ đồng. Dự án 

ảnh hƣởng đến hơn 2300 ha đất nông nghiệp và 4000 hộ dân. Ƣớc tính 

thiệt hại do mất đất canh tác là 35,47 tỷ đồng và chi phí cấp nƣớc sinh 

hoạt cho ngƣời dân khu vực dự án là 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động 

khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Thạch Khê còn gây những tác động 

tiêu cực khác đến môi trƣờng. Môi trƣờng không khí, môi trƣờng biển 

bị ô nhiễm. Các hoạt động phát triển du lịch, đánh bắt nuôi trồng thủy 

hải sản cũng bị ảnh hƣởng. Hệ thống kết cấu đƣờng giao thông bị tàn 

phá nghiêm trọng.  

392  Đại học 

Điều tra hiện 

trạng sử dụng các 

mô hình lƣu trữ 

nƣớc và đánh giá 

nồng độ amoni, 

nitrit trong nƣớc 

sinh hoạt ở khu 

vực đƣờng Giáp 

Bát, phƣờng Giáp 

Bát, Hoàng Mai, 

Hà Nội 

Đặng Thị 

Phƣơng 
PGS.TS. Đồng 

Kim Loan 

Nƣớc sinh hoạt đƣợc khai thác từ nƣớc ngầm chiếm 70% tổng lƣợng 

nƣớc cấp ở Hà Nội. Tuy nhiên, những năm gần đây nguồn nƣớc ngầm 

Hà Nội có dấu hiệu bị nhiễm amoni (NH4+) với nồng độ cao. Amoni 

tuy không gây độc trực tiếp cho con ngƣời nhƣng sản phẩm chuyển hóa 

từ amoni là nitrit (NO2-) là yếu tố gây độc. Theo một số nghiên cứu, 

trong các điều kiện lƣu trữ nƣớc quy mô hộ gia đình, nồng độ các hợp 

chất nitơ (NH4+, NO2-) đã có sự biến đổi, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất 

lƣợng nƣớc sinh hoạt. Khóa luận tập trung khảo sát hiện trạng sử dụng 

các mô hình lƣu trữ nƣớc ở 3 khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội và 

tiến hành lấy mẫu nƣớc ở khu vực đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp Bát, 

quận Hoàng Mai. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ NH4+ dao động 

trong khoảng 5†15 mg NH4+/L, vƣợt quy chuẩn cho phép theo QCVN 

02:2009/BYT (3 mg/L), với mức vƣợt cao nhất là gấp 4.76 lần. Nồng 

độ NO2- dao động trong khoảng 0,5†5 mg NO2-/L, một số hộ gia đình 

đã vƣợt quy chuẩn cho phép theo QCVN 01:2009 (3mg/L), với mức 

vƣợt cao nhất là gấp 1.53 lần. Kết quả cũng đánh giá đƣợc sự chênh 

lệch nồng độ NH4+, NO2- trong 3 mô hình lƣu trữ nƣớc khác nhau. 

Khóa luận bƣớc đầu đánh giá nguyên nhân gia tăng nồng độ NH4+ qua 
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đƣờng ống và sự chênh lệch nồng độ trên. Từ đó, đƣa ra một số biện 

pháp giảm thiểu nồng độ và khuyến cáo ngƣời dân về việc sử dụng, lƣu 

trữ nguồn nƣớc sinh hoạt. 

393  Đại học 

Nghiên cứu xác 

định mâu thuẫn 

trong sử dụng 

vùng ven biển xã 

Giao An, huyện 

Giao Thủy có sự 

tham gia của cộng 

đồng 

Đỗ Hà Thu 
PGS.TS. 

Nguyễn Chu 

Hồi 

Xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là một trong năm xã 

vùng đệm ven biển của Vƣờn quốc gia Xuân Thủy. Xã có nhiều loại tài 

nguyên để khai thác và sử dụng phục vụ hoạt động phát triển kinh tế tại 

địa phƣơng. Khóa luận nghiên cứu xác định những mâu thuẫn xảy ra 

trong quá trình sử dụng vùng ven biển tại xã Giao An, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định có sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng. Qua 

quá trình điều tra, làm việc với cộng đồng, xác định tại khu vực nghiên 

cứu còn tồn tại hai loại mâu thuẫn chính trong sử dụng vùng ven biển là 

mâu thuẫn đa ngành và mâu thuẫn nội ngành. Mâu thuẫn đa ngành xảy 

ra giữa hoạt động nuôi trồng, bảo vệ rừng ngập mặn và khai thác, đánh 

bắt thủy sản; giữa hoạt động bảo tồn rừng ngập mặn và phát triển du 

lịch sinh thái; giữa hoạt động nông nghiệp, tiểu thủ công và nuôi trồng 

thủy sản. Mâu thuẫn nội ngành xảy ra giữa các hình thức khai thác, nuôi 

trồng thủy sản khác nhau, tranh chấp về diện tích và sản lƣợng khai 

thác. Các mâu thuẫn chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ, không gây ra hậu 

quả nghiêm trọng. Chính quyền địa phƣơng đã có nhiều biện pháp cụ 

thể nhằm giải quyết các mâu thuẫn và ổn định cuộc sống của ngƣời dân. 

Tuy nhiên, các mâu thuẫn vẫn chƣa đƣợc giải quyết triệt để và cần áp 

dụng thêm các giải pháp khác để giải quyết vấn đề này. 

394  Đại học 

Đánh giá nồng độ 

BTEX ngoài trời, 

trung tâm thƣơng 

mại và hầm gửi 

xe 

tại tòa nhà Lotte 

Center, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
TS. Hoàng Anh 

Lê 

Theo báo cáo hiện trạng môi trƣờng quốc gia 2016 của bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng, có đến 70% lƣợng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại 

Hà Nội là do hoạt động giao thông. Trong các chất ô nhiễm, BTEX là 

các chất hữu cơ bay hơi thƣờng gặp nhất cả môi trƣờng không khí trong 

nhà và ngoài trời, có ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng và sức khỏe con 

ngƣời. Nghiên cứu này quan trắc nồng độ BTEX tại 3 khu vực ngoài 

trời, trung tâm thƣơng mại và hầm gửi xe tại tòa nhà Lotte Center Hà 

Nội. 21 mẫu không khí đƣợc lấy trực tiếp, bao gồm 07 mẫu BTEX 4h 

khu vực bên ngoài (LAn), 07 mẫu BTEX 4h trong trung tâm thƣơng 

mại (LCn) và 07 mẫu BTEX 2h trong hầm gửi xe (LBn). Kết quả cho 
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thấy nồng độ BTEX trong nhà (LBn và LCn) thƣờng lớn hơn ngoài trời 

(LAn). Nồng độ BTEX tại khu vực hầm gửi xe (LBn  = 1007.3 ± 256.4 

µg/m3) cao hơn so với nồng độ BTEX tại các khu vực trung tâm thƣơng 

mại (LCn = 107 ± 11 µg/m3) và bên ngoài (LAn = 104 ± 19.2 µg/m3). 

Tỷ lệ nồng độ BTEX tầng hầm/ngoài trời (LBn/ LAn) có xu hƣớng tăng 

vào cuối tuần, nhỏ nhất là 3.9 vào thứ 3, lớn nhất là 13.8 vào chủ nhật. 

Nồng độ BTEX trong trung tâm thƣơng mại thƣờng lớn hơn hoặc xấp xỉ 

nồng độ BTEX ngoài trời, tỷ lệ LCn/ LAn trong tuần không có sự biến 

động nhiều, nhỏ nhất là 0.8 vào thứ 3, lớn nhất là 1.3 vào thứ 6. Nồng 

độ BTEX trong hầm gửi xe 2 ngày cuối tuần gấp 1.43 lần nồng độ 

BTEX các ngày trong tuần; nồng độ BTEX trong tuần tại trung tâm 

thƣơng mại và bên ngoài đều gấp 1.14 lần nồng độ BTEX 2 ngày cuối 

tuần. Ô nhiễm môi trƣờng không khí xung quanh đã và đang đƣợc cộng 

đồng quan tâm, tuy nhiên ô nhiễm không khí trong nhà vẫn chƣa đƣợc 

quan tâm đúng mức. 

395  Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng xử lý phenol 

trong nƣớc bằng 

than sinh học 

Trần Nam Anh ThS. Nguyễn 

Xuân Huân 

Cùng với sự phát triển của các hoạt động kinh tế - xã hội là các vấn đề 

về môi trƣờng mà trong đó phải kể tới việc đổ thải chất thải có chứa các 

chất độc hại trong quá trình xuất ra môi trƣờng nhƣ phenol và các dẫn 

xuất của phenol… là một vấn đề đáng đƣợc quan tâm vì các hợp chất 

này khó phân hủy trong môi trƣờng, có khả năng làm ô nhiễm môi 

trƣờng đất, nƣớc và ảnh hƣởng trực tiếp tới sự sinh trƣởng và phát triển 

của các loài sinh vật và con ngƣời. Trong nghiên cứu này, than sinh học 

với nguyên liệu chính để sản xuất là gáo dừa đƣợc sử dụng làm vật liệu 

hấp phụ, xử lý phenol trong nƣớc. Than sinh học đƣợc kiểm tra đặc tính 

thông qua phƣơng pháp phân tích phổ EDS, phƣơng pháp phổ hồng 

ngoại (FTIR) và ứng dụng kỹ thuật phân tích thế điện động để xác định 

mật độ điện tích bề mặt. Kết quả cho thấy, mẫu than sinh học đƣợc 

nghiên cứu có hàm lƣợng cacbon khá cao (93,05% về khối lƣợng), các 

nhóm chức đặc trƣng đƣợc thể hiện rõ trên đồ thị thể hiện kết quả phân 

tích phổ hồng ngoại FTIR. Trong môi trƣờng pH < 7,2 bề mặt mẫu than 

củi tích điện dƣơng, các liên kết với điện tích âm sẽ đƣợc ƣu tiên và 

ngƣợc lại, trong môi trƣờng pH > 7,2 thì bề mặt vật liệu ƣu tiên tạo liên 
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kết với các điện tích dƣơng. Quá trình nghiên cứu cho thấy, trong điều 

kiện nhiệt độ phòng (25 – 30°C), pH = 7, nồng độ chất hấp phụ là 2,5 

g/l và nồng độ phenol ban đầu là 20 mg/l, sau 120 phút, hiệu suất hấp 

phụ đạt 75,12%. Quá trình hấp phụ phenol bằng than sinh học có nguồn 

gốc từ gáo dừa phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir, dung lƣợng 

hấp phụ cực đại qmax = 13,79mg/g, hằng số đặc trƣng của chất hấp phụ 

và chất bị hấp phụ KL = 0,205l/g. 

396  Đại học 

Nghiên cứu tổng 

hợp vật liệu nano 

silica và ứng dụng 

xử lý kim loại chì 

trong nƣớc 

Nguyễn Văn 

Thành 
ThS. Nguyễn 

Xuân Huân 

Chì là nguyên tố tự nhiên có khối lƣợng nguyên tử cao, tỉ trọng lớn và 

đƣợc ứng dụng phổ biến trong công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, y tế 

và công nghệ. Việc sử dụng rộng rãi chì trong nhiều lĩnh vực làm tăng 

mối quan ngại về tác động tiềm tàng của chúng đối tới sức khỏe con 

ngƣời và môi trƣờng. Hiện nay, nanosilca đang phát triển và đƣợc ứng 

dụng khá hiệu quả trong xử lý ô nhiễm, vì vậy việc nghiên cứu chế tạo 

nanosilica để xử lý chì trở nên rất có ý nghĩa đối với môi trƣờng. Trong 

nghiên cứu này, vật liệu nanosilica đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp 

sol-gel từ TEOS với xúc tác bazo theo tỷ lệ thể tích 

TEOS/C2H5OH/H2O/NH4OH là 5/30/1/1 và xác định các đặc tính 

bằng một số kỹ thuật hiện đại nhƣ phổ tán sắc năng lƣợng tia X (EDX), 

quang phổ hồng ngoại (FTIR) và nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi 

điện tử quét (SEM) và phƣơng pháp xác định điện tích bề mặt bằng 

cách ứng dụng kỹ thuật phân tích thế điện động trên máy PCD Mütek. 

Kết quả cho thấy các hạt nano SiO2 tách triết đƣợc rất tinh khiết, có pha 

vô định hình với kích thƣớc trung bình khoảng 60-100 nm và có xu 

hƣớng hƣớng âm điện hơn trong môi trƣờng có pH >4,7. Quá trình 

nghiên cứu cho thấy tại điều kiện pH=5, lắc trong 1 giờ với tốc độ 150 

vòng/phút, hiệu quả xử lý đạt 96,17% với nƣớc nhiễm kim loại chì có 

nồng độ ban đầu là 10 mgPb2+/L. Lƣợng hấp phụ cực đại Qmax = 

30,3mg/g; hằng số đặc trƣng của chất hấp phụ và chất bị hấp phụ b = 

0,868L/g. Hiệu quả xử lý kim loại chì của vật liệu nano silica đƣợc tổng 

hợp từ TEOS là rất cao. 

397  Đại học 
NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG XỬ 
Phạm Thị Bƣởi TS. Nguyễn 

Ngân Hà 

As tồn tại trong hầu hết các quặng kim loại và mức độ ô nhiễm As trong 

đất là rất lớn ở các vùng đã và đang khai thác khoáng sản nên việc xử lý 
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LÝ As TRONG 

ĐẤT CỦA CÂY 

XUYẾN CHI 

(BIDENS 

POLISA) - LOÀI 

THỰC VẬT 

BẢN ĐỊA Ở 

KHU MỎ KHAI 

THÁC   THIẾC 

XÃ ĐA NHIM, 

LẠC DƢƠNG, 

LÂM ĐỒNG 

ô nhiễm As là rất cần thiết. Đã có nhiều nghiên cứu đƣợc tiến hành 

nhằm tìm ra các phƣơng pháp xử lý ô nhiễm As một cách hiệu quả và 

kinh tế. Các nhà khoa học hiện nay rất chú ý đến việc nghiên cứu xử lý 

ô nhiễm As bằng sử dụng các thực vật siêu hấp thu As. Các nghiên cứu 

này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao vì hầu hết các loài thực vật 

bản địa thƣờng có khả năng thích nghi và chống chịu tốt hơn với điều 

kiện ngoại cảnh và sự thay đổi của môi trƣờng sống so với các loài thực 

vật ngoại lai. Từ thực tế đó, khóa luận “Nghiên cứu xử lý As trong đất 

của cây Xuyến chi (Bidens Polisa) - loài thực vật bản địa ở khu mỏ khai 

thác thiếc xã Đa Nhim, Lạc Dƣơng, Lâm Đồng” đƣợc thực hiện để giảm 

thiểu ô nhiễm quanh mỏ khai thác thiếc. 

Theo nghiên cứu thì hàm lƣợng As tổng số trong đất là 20 ppm theo 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT nó đã ở mức ô nhiễm. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy hàm lƣợng As bổ sung trong đất đã đƣợc Xuyến chi hấp 

thu khá hiệu quả. Hàm lƣợng tích lũy trong cây tăng theo lƣợng bổ sung 

As trong đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lƣợng As tổng số trong 

đất giảm đáng kể, ví dụ từ nồng độ As bổ sung 1100 mg/kg trong đất 

sau thu hoạch hàm lƣợng As tổng số trong đất chỉ còn 721,2 mg/kg. Từ 

kết quả đó có thể sử dụng cây Xuyến chi để xử lý ô nhiễm As ở quanh 

khu vực khai thác mỏ. 

398  Đại học 

ẢNH HƢỞNG 

CỦA KHU NUÔI 

TRỒNG THỦY 

SẢN 

ĐẾN SỰ TÍCH 

LŨY KIM LOẠI 

NẶNG TRONG 

TRẦM TÍCH 

ĐÁY 

SÔNG LAM 

ĐOẠN CHẢY 

QUA HAI XÃ 

Trịnh Nguyên 

Bình 
ThS. Phạm Văn 

Quang 

Trong những năm qua, nghề nuôi tôm ven biển của tỉnh Hà Tĩnh phát 

triển nhanh, đặc biệt là hai xã Xuân Trƣờng và Xuân Đan thuộc huyện 

Nghi Xuân, do vậy sự lắng đọng tồn dƣ một lƣợng lớn thức ăn, chế 

phẩm dƣ thừa chƣa bị phân hủy khá lớn làm ô nhiễm đáy ao và các cửa 

xả. Đây cũng chính là nguồn tác động chính đến trầm tích sông Lam 

đoạn chảy qua hai xã. Trƣớc hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong 

trầm tích sông tại một số vùng nuôi trồng thủy sản trong cả nƣớc, và là 

vai trò kinh tế quan trọng của khu vực nuôi trồng thủy sản tại Xuân 

Trƣờng, Xuân Đan. Đề tài: “Ảnh hƣởng của khu nuôi trồng thuỷ sản 

đến sự tích luỹ kim loại nặng trong trầm tích đáy sông lam đoạn chảy 

qua hai xã Xuân Trƣờng và Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh” 

đƣợc thực hiện. Kết quả phân tích tính tƣơng quan bƣớc đầu cho thấy 
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XUÂN TRƢỜNG 

VÀ 

XUÂN ĐAN, 

HUYỆN NGHI 

XUÂN, TỈNH 

HÀ TĨNH 

các sự ảnh hƣởng của tính chất nƣớc thải, đặc điểm lý hóa của trầm tích 

đến tổng lƣợng Cu cũng nhƣ các dạng tồn tại của Cu trong mẫu trầm 

tích. Tuy nhiên, để có thể phản ánh một cách chính xác và đầy đủ nhất 

sự chi phối của các yếu tố kể trên đến trạng thái tích lũy Cu nói riêng và 

các KLN khác nói chung trong trầm tích sông Lam, cần có thêm các số 

liệu nghiên cứu theo thời gian (theo mùa, theo thời gian sinh trƣởng của 

tôm) và thêm các điểm lấy mẫu tại khu vực nghiên cứu. 

399  Đại học 

ĐÁNH GIÁ MÔI 

TRƢỜNG ĐẤT 

VÀ CHẤT 

LƢỢNG RAU Ở 

KHU VỰC 

TRỒNG RAU 

AN TOÀN 

THÔN TIỀN LỆ, 

XÃ TIỀN YÊN, 

HOÀI ĐỨC, HÀ 

NỘI 

Lê Anh Dũng TS. Nguyễn 

Ngân Hà 

Hiện nay, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, chất 

kích thích tăng trƣởng…trong sản xuất rau gây ảnh hƣởng rất xấu đến 

sức khỏe con ngƣời và làm ô nhiễm môi trƣờng. Từ những vấn đề đó, 

thuật ngữ “rau an toàn” đã xuất hiện nhƣ một sự đảm bảo chất lƣợng, 

mang lại sự yên tâm cho ngƣời tiêu dùng. Các tiêu chuẩn về rau an toàn 

nhƣ VietGAP càng ngày đƣợc phổ biến rộng rãi hơn. Tuy nhiên chính 

vì lợi nhuận mà đã bắt đầu xuất hiện những loại rau đƣợc gắn mác rau 

an toàn nhƣng chất lƣợng chƣa đƣợc kiểm soát. Từ thực tế đó, khóa 

luận “Đánh giá môi trường đất và chất lượng rau ở khu vực trồng rau 

an toàn thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội” đƣợc thực 

hiện để góp phần vào việc kiểm soát và đánh giá chất lƣợng đất, rau ở 

địa bàn nghiên cứu.  Kết quả nghiên cứu cho thấy đất trồng rau tại thôn 

Tiền Lệ có các tính chất phù hợp cho việc trồng rau nhƣ pH ở khoảng 

trung tính, thành phần cơ giới là thịt nhẹ. Các hàm lƣợng photpho, kali 

ở dạng tổng số và dễ tiêu đều đảm bảo cung cấp cho cây trồng ở mức 

trung bình đến giàu. Tuy nhiên hầu hết các mẫu rau và đất đã bị nhiễm 

kim loại nặng, cụ thể hầu hết các mẫu đất này bị ô nhiễm As (vƣợt tiêu 

chuẩn 1,11 – 1,49 lần), một số mẫu đất bị ô nhiễm nhẹ Cd (đất trồng rau 

muống – vƣợt tiêu chuẩn 1,13 lần, đất trồng dền đỏ - vƣợt tiêu chuẩn 

1,07 lần). Phần lớn các mẫu rau bị ô nhiễm Pb vƣợt tiêu chuẩn từ 1,31 

đến 3,73 lần. Từ những kết quả đó, khóa luận đã đề xuất một số giải 

pháp nhằm phát triển sản xuất rau an toàn ở khu vực nghiên cứu nhƣ: 

hạn chế tình trạng sử dụng hóa chất nông nghiệp trái phép, kiểm soát 

chất lƣợng nƣớc tƣới, đất, vận động nông dân làm đúng theo quy trình 

sản xuất rau an toàn. 
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400  Đại học 

ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ XỬ 

LÝ NƢỚC THẢI 

BỆNH VIỆN 

BẰNG CÔNG 

NGHỆ AAO TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA HUYỆN 

ĐÔNG HƢNG, 

TỈNH THÁI 

BÌNH 

Phạm Tiến Đạt GS.TS. Nguyễn 

Xuân Cự 

Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, khoa học – kĩ thuật và 

trong quá trình thực hiện công nghệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc, thì vấn 

đề môi trƣờng sức khỏe của cộng đồng là nền tảng và là động lực để 

phát triển và tham gia hội nhập của mọi quốc gia. Cùng với sự gia tăng 

dân số thì là nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, các bệnh viện 

ngày càng gia tăng, đây đƣợc coi là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Tuy 

nhiên quá trình hoạt động của các bệnh viện cũng tác động tiêu cực tới 

môi trƣờng đặc biệt là ô nhiễm do nƣớc thải y tế gây ra. Khóa luận đánh 

giá hiệu quả xử lý nƣớc thải bệnh viện bằng công nghệ AAO tại bệnh 

viện Đa khoa huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình. Qua quá trình nghiên 

cứu và đánh giá thì thấy rằng hệ thống xử lý nƣớc thải bằng công nghệ 

AAO của bệnh viện đang hoạt động tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu cơ bản 

trong nƣớc thải bệnh viện sau khi qua hệ thống xử lý đều đạt tiêu chuẩn 

trƣớc khi thải ra môi trƣờng.Hệ thống xử lý bằng công nghệ AAO khá 

phù hợp với bệnh viện có quy mô 300-400 giƣờng bệnh.  

401  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƢỞNG 

CỦA QUÁ 

TRÌNH CANH 

TÁC ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG ĐẤT 

TRỒNG CHÈ Ở 

PHÖ HỘ, PHÖ 

THỌ 

Nguyễn Ngọc 

Huyền 
TS. Trần Thị 

Tuyết Thu 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện ở đồi chè Gò Mới trồng giống chè Phúc Vân 

Tiên và Gò Hội Đồng trồng giống chè LDP1, thuộc đơn vị quản lý là 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè Phú Hộ, Phú Thọ, trực thuộc 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.Đất 

nghiên cứu là đất xám Ferralit (Ferralic Acrisols)phát triển trên phiến 

thạch sét có lịch sử trồng chè từ gần 100 năm. 

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá ảnh hƣởng của biện pháp canh tác 

trong thời gian từ 2008-2018 đến chất lƣợng đất trồng chè tại nơi đây 

nhằm chỉ ra những yếu tố hạn chế về tính chất đất góp phần cung cấp cơ 

sở khoa học cho việc phục hồi và quản lý chất lƣợng đất đƣợc tốt hơn. 

Thời gian lấy mẫu đất: Tháng 3 năm 2018. 

 Đất chè tại Phú Hộ, Phú Thọ có phản ứng rất chua, pHKCl tại Gò Hội 

Đồng dao động từ 2,67-2,79 và Gò Mới là 3,22-3,37; chất hữu cơ trung 

bình khá, 2,87% đối với đồi Gò Hội đồng, 2,67% đối với đồi Gò Mới. 

Hàm lƣợng Ca2+ không đồng đều tại 2 đồi, đa số ở mức nghèo đến rất 

nghèo và có xu hƣớng tăng về phía chân đồi. Trong khi đó hàm lƣợng 

Mg2+ trao đổi lại cao. Nitơ và kali tổng số ở mức nghèo đến trung bình, 
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phốt pho tổng số lại rất giàu. Hàm lƣợng tổng số trung bình tại hai đồi 

Gò Hội Đồng và Gò Mớicó nitơ  0,07- 0,14%; kali 0,13- 0,11%; phốt 

pho 0,28-0,2%.  

Hàm lƣợng dễ tiêu Nitơ ở mức giàu (> 6 mg/100g đất); phốt pho ở Gò 

Hội Đồng là 31,57 mg/100g đất và Gò Mới là  26,27 mg/100g đất; kali 

dễ tiêu ở mức trung bình đến nghèo, trung bình ở Gò Hội Đồng là 8,72 

mg K2O/100 g đất và Gò Mới là 11,83 mg K2O/100g đất. Cu, Zn, Mn 

linh động trong đất đảm bảo nhu cầu cần thiết cho cây, nguyên tố không 

cần thiết nhƣ Cd, Pb ở mức thấp, không có dấu hiệu ô nhiễm. 

Sau 10 năm cho thấy việc sử dụng phân khoáng liên tục từ năm 2013 

đến 2018 và không bổ sung thêm tàn dƣ hữu cơ đã gây ảnh hƣởng rõ 

nhất đến độ chua và khả năng tích lũy chất hữu cơ đất, cụ thể là pHKCl  

và OM (%) giảm; Với cùng lƣợng phân khoáng sử dụng nhƣ nhau thì 

vƣờn chè ở đồi Gò Hội Đồng trồng giống chè LDP1 20 năm tuổi có sự 

giảm mạnh nitơ và kali tổng số so với đồi chè Gò Mới trồng giống chè 

Phúc Vân Tiên 16 năm tuổi; Thành phần dinh dƣỡng trong phân NPKS 

Lâm Thao hiện nay đã góp phần cải thiện hàm lƣợng Ca, Mg trao đổi 

trong đất nghiên cứu. 

  

402  Đại học 

ĐÁNH GIÁ 

HIỆN TRẠNG 

VÀ ĐỀ XUẤT 

MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP QUẢN LÝ 

CHẤT THẢI 

LÀNG NGHỀ 

CƠ KIM KHÍ 

GIA VĨNH, XÃ 

THANH THÙY, 

HUYỆN THANH 

OAI, HÀ NỘI 

Nguyễn Thị 

Huyền 
GS.TS. Nguyễn 

Xuân Cự 

Làng nghề nông thôn Việt Nam đã có từ lâu đời và ngày càng phát triển 

mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế - xã 

hội. Tuy nhiên song song với quá trình phát triển đó là những vấn đề 

phát sinh về ô nhiễm môi trƣờng đang ngày càng gia tăng, cần có những 

giải pháp về quản lý và xử lý cho từng làng nghề. Xuất phát từ thực tế 

trên, khóa luận “Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp 

quản lý chất thải làng nghề cơ kim khí Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội” đƣợc lựa chọn nhằm đánh giá ảnh hƣởng 

của hoạt động sản xuất làng nghề đến môi trƣờng địa phƣơng, từ đó đề 

xuất một số giải pháp bảo vệ môi trƣờng làng nghề. Qua quá trình khảo 

sát thực tế kết hợp với phân tích mẫu đất và nƣớc tại làng nghề, kết quả 

cho thấy hàm lƣợng Fe
3+

 và Zn
2+

 trong nƣớc thải đã vƣợt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT lần lƣợt là 1,4 và 1,5 lần, đã có hiện tƣợng tích lũy 
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cao Fe
3+

 và Zn
2+

 trong môi trƣờng đất tại các điểm gần khu vực sản 

xuất, hoạt động cơ khí không phát sinh nhiều khí thải mà chỉ phát sinh 

bụi, tiếng ồn khá lớn. Từ kết quả trên, khóa luận đề xuất cần có các giải 

pháp xử lý và quản lý chất thải triệt để hơn, tăng cƣờng tổ chức thực 

hiện pháp luật về BVMT làng nghề, bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền, 

giáo dục về môi trƣờng để nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

403  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

KHẢ NĂNG 

CHỊU AXIT, 

KHÁNG VÀ 

HẤP THỤ 

NHÔM CỦA 

CÁC CHỦNG 

NẤM MỐC 

PHÂN LẬP TỪ 

ĐẤT TRỒNG 

CHÈ VÙNG 

TÂN CƢƠNG, 

THÁI NGUYÊN 

Phùng Thị 

Ngọc Mai 
PGS.TS. Ngô 

Thị Tƣờng Châu 

Chè là loại cây đƣợc trồng phổ biến tại vùng Tân Cƣơng, Thái Nguyên. 

Việc bón một lƣợng lớn phân đạm vào đất trồng chè với mục đích làm 

tăng hàm lƣợng axit amin trong chồi chè cũng nhƣ tạo ra sản phẩm chè 

ngon và màu sắc hấp dẫn đã làm tăng độ chua của đất trồng chè. Ở điều 

kiện này, hàm lƣợng nhôm (Al) linh động trong đất đƣợc cho là tăng 

đáng kể, dẫn đến khả năng tích lũy một hàm lƣợng nhôm cao trong lá 

chè, có nguy cơ ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời tiêu dùng. Một số 

bệnh nhƣ chứng mất trí nhớ Alzheimer, bệnh Parkinson đã đƣợc giả 

định là do nhôm. Nghiên cứu này đặt mục tiêu tuyển chọn đƣợc nguồn 

giống nấm mốc có khả năng chịu axit, kháng và hấpthụ nhôm cao từ đất 

trồng chè vùng Tân Cƣơng, Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy:  

(i) đất trồng chè vùng Tân Cƣơng, Thái Nguyên có tính axit cao với giá 

trị pH dao động trong khoảng 3,46 – 4,29, độ ẩm 27,7 – 28,0% và hàm 

lƣợng nhôm 38,6 – 733,5 mg/g đất; (ii) từ các mẫu đất nghiên cứu đã 

phân lập đƣợc 16 chủng nấm mốc có khả năng sinh trƣờng và phát triển 

trên môi trƣờng Hansen thạch đĩa có bổ sung 100 ppm Al
3+

; (iii) trong 

số các chủng nấm mốc đƣợc phân lập, đã tuyển chọn đƣợc hai chủng 

nấm mốc thể hiện khả năng kháng nhôm cao nhất, có thể sinh trƣởng và 

phát triển tốt trên môi trƣờng Hansen thạch đĩa có bổ sung 700 ppm 

Al
3+

; (iv) dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc và di truyền (trình tự 

nucleotide củagen 28S rRNA), hai chủng nấm mốc đƣợc tuyển chọn 

đƣợc định danh là Eupenicillium javanicum F8 và Penicillium variabile 

F13; (v) trong điều kiện môi trƣờng có tính axit mạnh, cả hai chủng đều 

phát triển tốt, tốt nhất là ở môi trƣờng có pH = 2,4; và (vi) khả năng hấp 

thụ Al
3+
của hai chủng E. javanicum F8 và P. variabile F13 là cao với 

hiệu quả hấp thụ nhôm từ môi trƣờng lần lƣợt là 77,68 và 92,06%. 
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404  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

DẠNG TỒN TẠI 

CỦA PHỐT PHO  

TRONG ĐẤT 

TRỒNG CAM 

CAO PHONG, 

HÒA BÌNH 

Khúc Văn 

Quyền 
TS. Trần Thị 

Tuyết Thu 

Vùng trồng cam Cao Phong, Hòa Bình là một trong những vùng trồng 

cam nổi tiếng ở miền núi phía Bắc Việt Namvới thƣơng hiệu nổi tiếng 

“Cam Cao Phong”. Canh tác cam đã mang lại nhiều lợi ích trong phát 

triển kinh tế xã hội, tuy nhiên với mức đầu tƣ thâm canh cao, việc sử 

dụng phân khoáng liên tục qua nhiều năm đã làm tăng axit hóa đất, tăng 

khả năng cố định phốt pho trong đất. Trần Thị Tuyết Thu và cộng sự 

(2016, 2017) đã cung cấp rõ thông tin về hàm lƣợng phốt pho trong đất 

trồng cam tại đây ở mức giàu đến rất giàu. Đề tài “Nghiên cứu các dạng 

tồn tại của phốt pho trong đất trồng cam Cao Phong, Hòa Bình” đƣợc 

đặt ra với mục đích tìm hiểu một số tính chất đất, hàm lƣợng các dạng 

phốt pho, từ đó đƣa ra giải pháp và khuyến cáo nhằm tận dụng tối đa 

lƣợng phốt pho có sẵn trong đất, tránh sự lãng phí trong sử dụng phân 

phốt pho có thể gây ra  các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng. 

Đối tƣợng nghiên cứu là các dạng phốt pho trong đất trồng cam ở thị 

trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đất nghiên cứu là 

đất feralit đỏ vàng trên đá đá vôi phiến thạch, đƣợc lấy từ vƣờn trồng 

cam có độ tuổi canh tác 17 năm, có độ dày tầng đất trên 100 cm. Xác 

định các dạng phốt pho trong đất bằng phƣơng pháp Tiessen and Moir 

(1993).  

Kết quả nghiên cứu cho thấy theo chiều sâu phẫu diện, thì hàm lƣợng 

các chỉ tiêu nhƣ pH, Ca, phốt pho tổng số, phốt pho dễ tiêu đều giảm 

dần. Hàm lƣợng phốt pho dễ tiêu ở khu vực đất này đạt mức giàu và rất 

giàu (cao nhất ở tầng đất mặt đạt 0,6%), hàm lƣợng phốt pho tổng số ở 

đây cũng rất cao (P2O5ts = 100,27 mg/100g đất ở độ sâu từ 0-10cm). 

Độ chua của khu vực đất nghiên cứu đƣợc cho là tối ƣu. Nghiên cứu đã 

chỉ ra ở khoảng pH từ 5,5-7 sẽ huy động đƣợc tốt nhất lƣợng phốt pho 

dễ tiêu sẵn có trong đấ để cung cấp cho cây trồng. 

Trong các dạng phốt pho đã đƣợc tách chiết ra của phẫu diện đất nghiên 

cứu cho thấy lƣợng dễ hòa tan rất lớn (F1 = 182,25 ở 0 -10 cm). Chỉ cần 

yếu tố môi trƣờng đất thuận lợi thì lƣợng phốt pho này sẽ chuyển sang 

dạng cây trồng hấp thụ đƣợc.  

Ở dạng phốt pho liên kết với Sắt, Nhôm cũng chiếm phần lớn. Đây là 
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dạng liên kết chặt mà cây trồng không thể hấp thu trừ khi nó đƣợc 

chuyển về dạng hòa tan. Thông thƣờng các dạng này khó chuyển về 

dạng dễ tiêu. Vì vậy cần hạn chế những tác động dẫn đến sự cố định 

phốt pho với sắt, nhôm. pH của đất xuống thấp sẽ giải phóng ra nhiều 

sắt, nhôm ra môi trƣờng linh động và chúng sẽ cố định phốt pho (pH 

dao động từ 5- 7 là an toàn nhất). 

405  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

XỬ LÝ DICLO 

DIPHENYL 

TRICLOETAN 

TRONG ĐẤT 

BẰNG PHƢƠNG 

PHÁP NHIỆT 

PHÂN HỦY 

Nguyễn Đức 

Tùng 

PGS.TS. Đỗ 

Quang Huy; 

TS. Trần Văn 

Sơn 

Diclo Diphenyl Tricloetan (DDT) là một trong những hóa chất bảo vệ 

thực vật đƣợc sử dụng phổ biến nhất vào những năm 60 của thế kỷ 20 

để tiêu diệt các loài côn trùng, gặm nhấm, nấm mốc và các sinh vật có 

hại. Tuy nhiên, DDT rất khó bị phân hủy trong môi trƣờng, khi xâm 

nhập vào cơ thể con ngƣời chúng rất chậm bị đào thải và tích lũy trong 

các mô tế bào gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh 

ung thƣ. Tại Việt Nam, DDT đƣợc sử dụng nhiều trong thời kỳ chiến 

tranh cho mục đích sản xuất nông nghiệp, diệt muỗi chống lan truyên 

bệnh  sốt rét trong dân và các đơn vị bộ đội. Hiện nay, DDT vẫn còn tồn 

dƣ khá cao trong đất tại một số địa phƣơng nhƣ Nam Định, Nghệ An, 

Thái Nguyên,.... Khóa luận này tập trung vào nghiên cứu xử lý Diclo 

Diphenyl Tricloetan trong đất bằng phƣơng pháp nhiệt phân hủy với 

xúc tác CaO. Mẫu đất sử dụng trong nghiên cứu có nồng độ DDT, DDD 

và DDE tƣơng ứng là 188,70; 17,70 và 10,03 ppm. Tổng lƣợng DDT 

trong mẫu đất nghiên cứu là 217,428 ppm cao hơn Tiêu chuẩn cho phép 

của Việt Nam hàng trăm lần. Với 2 g đất có nồng độ DDT là 217,428 

ppm và 0,2 g CaO xử lý ở 120
o
C trong 300 phút đã đƣa nồng độ DDT 

xuống còn là 1,283 ppm (trong đó lƣợng DDE lớn nhất so với DDT và 

DDD). Đất này đủ điều kiện để làm đất ở (theo khuyến cáo của Mỹ). 

Trong 36 mẫu khí sinh ra từ quá trình nhiệt phân hủy DDT trong đất 

không xác định thấy DDT, DDD, DDE và các chất độc hại khác. 

406  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

TẬN DỤNG BÃ 

THẢI DONG 

RIỀNG VÀ CÁC 

Nguyễn Thanh 

Tú 
TS. Nguyễn 

Ngân Hà 

Bã thải dong riềng sau khi chế biến tinh bột dong riềng có khối lƣợng 

rất lớn. Hiện tại lƣợng bã thải này đƣợc tận thu rất ít làm thức ăn chăn 

nuôi (lợn gà, trâu bò). Phần lớn bị bỏ thối làm ô nhiễm nƣớc mặt, nƣớc 

ngầm và ô nhiễm mặt đất cũng nhƣ bầu không khí ở khu vực sản xuất, 
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PHẾ PHỤ PHẨM 

NÔNG NGHIỆP 

KHÁC ĐỂ SẢN 

XUẤT PHÂN 

BÓN HỮU CƠ 

chế biến. Tuy nhiên bã thải dong riềng lại là nguyên liệu hữu cơ giàu 

dinh dƣỡng xenlulo, hemixenlulo, tinh bột,..nếu biết tận thu đúng cách 

có thể sử dụng cho sản xuất phân hữu cơ, đặc biệt khi kết hợp với các 

phế phụ phẩm nông nghiệp khác. Kết quả phân tích các chỉ tiêu dinh 

dƣỡng của các mẫu ủ sau 30 ngày ủ cho thấy: pH của các trong khoảng 

5,62-7,18 thích hợp cho rất nhiều loại cây trồng; Hàm lƣợng CHC 

(27,35 – 43,41%) đều cao hơn so với TCVN 7185:2002; Đối với các chỉ 

tiêu N,P,K ta thấy: hàm lƣợng nitơ tổng số các mẫu ủ tăng so với bã thải 

ban đầu từ 5,5 đến 10,5 lần, cao nhất với công thức có bổ sung rơm rạ 

CT3 (0,74%); Hàm lƣợng P2O5ts khá cao (1,30 – 1,86%), cao hơn so bã 

thải ban đầu từ 5 đến 7,15 lần; Hàm lƣợng K2Ots khoảng (0,25 – 0,52%) 

và đều tăng so với bã thải ban đầu từ 1,31-2,73 lần; Tỷ lệ C/N ở các 

công thức trong khoảng từ 17,50:1 – 40,26:1. Đánh giá thử nghiệm 

trồng rau ta thấy rau mầm đƣợc trồng trên tất cả các công thức hỗn hợp 

(mụn xơ dừa và phân bón) đều có sự sinh trƣởng và phát triển tốt hơn 

khi chỉ trồng với mụn xơ dừa. Kết hợp đánh giá chất lƣợng dinh dƣỡng 

và thử nghiệm trồng rau ta thấy CT1, CT3, CT2 cho kết quả tốt nhất. 

Nhƣ vậy, phối trộn rơm rạ, thân lá cây dong riềng với bã thải dong riềng 

trong sản xuất phân hữu cơ, giúp tăng chất lƣợng sản phẩm phân bón 

đồng thời giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng từ phế phụ phẩm 

nông nghiệp. 

407  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

QUẢN LÝ 

CHẤT THẢI 

RẮN SINH 

HOẠT TẠI XÃ 

XUÂN 

PHƢƠNG, 

HUYỆN XUÂN 

TRƢỜNG, TỈNH 

NAM ĐỊNH 

Trần Quỳnh 

Trang 
ThS. Nguyễn 

Quốc Việt 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là vấn đề cấp thiết đƣợc toàn 

xã hội quan tâm. Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại xã Xuân Phƣơng, 

huyện Xuân Trƣờng, tỉnh Nam Định. Qua kết quả điều tra, khảo sát cho 

thấy CTRSH trong xã có nguồn gốc từ sinh hoạt, chợ, địa điểm tôn giáo 

chiếm tỷ lệ lớn. Ngƣời dân có ý thức phân loại, tận dụng chất thải có thể 

tái chế để bán phế liệu, tận dụng thức ăn thừa cho chăn nuôi. CTRSH 

bình quân trên toàn xã thải ra khoảng 2.764 kg/ngày. CTRSH trong xã 

đƣợc thu gom tại 3 điểm, vận chuyển tới bãi rác của xã với tần suất 2 

lần/tuần/1 khu vực thu gom. Bãi rác xã Xuân Phƣơng đƣợc quy hoạch 

gồm có 4 ô, 1 ô đã đóng cửa, 1 ô sử dụng phƣơng pháp chôn lấp, 1 ô 

dành một phần diện tích để thử nghiệm ủ phân compost và 1 ô dùng để 
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đốt lộ thiên. Dựa trên các số liệu thu thập và kết quả khảo sát thực địa, 

khóa luận đã đề xuất 1 số giải pháp về hoạt động phân loại, thu gom, xử 

lý tại xã và giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý tại bãi rác xã Xuân 

Phƣơng. 

408  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng sử dụng tài 

nguyên đất nông 

nghiệp xã Long 

Hƣng, huyện Văn 

giang, tỉnh Hƣng 

Yên và đề xuất 

giải pháp quản lý 

thích hợp 

Nguyễn Thị 

Dung 
TS. Trần Thiện 

Cƣờng 

Xã Long Hƣng, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên là một xã có các điều 

kiện tự nhiên thích hợp để phát triển đa dạng các loại cây nông nghiệp. 

Đề tài đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa 

bàn xã Long Hƣng, từ đó đƣa ra một số đề xuất giải pháp quản lý và sử 

dụng đất hợp lý cho địa phƣơng. Kết quả nghiên cứu, phân tích và tổng 

hợp cho thấy, xã Long Hƣng có tổng diện tích đất nông nghiệp là 

553,12 ha, chiếm 65,37% tổng diện tích đất tự nhiên. Xã có vị trí thuận 

lợi cho việc giao thƣơng, giao thông. Điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất 

đai phù hợp với phát triển nhiều loại cây trồng. Diện tích đất chuyên 

trồng lúa nƣớc chiếm tỷ lệ lớn nhất (chiếm 39,75% tổng diện tích đất 

nông nghiệp) nhƣng hiệu quả sử dụng đất vẫn còn thấp.  

Đánh giá tính bền vững của các kiểu sử dụng đất hiện nay trên địa bàn 

xã ở cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng cho thấy kiểu sử dụng đất 

trồng ổi, hoa hồng là những kiểu sử dụng đất cho hiệu quả cao nên đƣợc 

khuyến khích và mở rộng; kiểu sử dụng đất trồng quất cho hiệu quả 

thấp.  

Công tác quản lý và sử dụng đất ở xã còn một số bất cập, cần có một số 

giải pháp bao gồm phổ biến chính sách, pháp luật cho ngƣời dân và 

nâng cao trình độ quản lý sử dụng đất cho cán bộ làm công tác quản lý; 

cần bố trí lại cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, công tác quy hoạch sử 

dụng đất cần dựa trên việc lấy ý kiến ngƣời dân. 

409  Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm thế điện 

động của hệ Fe-

phytolith nhằm 

đánh giá ảnh 

hƣởng của oxit 

sắt đến sự tích lũy 

Lại Quang 

Trung 

PGS.TS. 

Nguyễn Ngọc 

Minh; 

ThS. Mai Thị 

Nga 

Silic (Si) là nguyên tố giàu thứ hai sau oxy trong lớp vỏ trên của trái đất 

(~28%) và có mặt trong hầu hết các loại đá mẹ cũng nhƣ các khoáng vật 

thứ sinh trong đất. Trải qua quá trình phong hóa, Si từ các khoáng vật 

đƣợc giải phóng vào đất và có thể đƣợc thực vật hút thu trong quá trình 

sinh trƣởng. Si đƣợc đƣa vào qua hệ rễ sau đó kết tủa trong các mô bào 

của thực vật để hình thành nên các “tế bào silic sinh học” hay còn gọi là 

phytolith. Trong đất, các oxit Fe có thể ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián 
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phytolith trong 

đất 

tiếp đến sự tồn tại của phytolith trong đất. Từ các kết quả nghiên cứu 

thực nghiệm về tƣơng tác điện động của hệ Fe-phytolith trong dung 

dịch và tƣơng quan giữa hàm lƣợng phytolith và sắt trong môi trƣờng 

đất cho thấy điện tích bề mặt của hệ thay đổi phụ thuộc vào pH, và ở 

khoảng pH 4 - 6 là khoảng pH làm cho phytolith và các oxit sắt mang 

điện tích trái dấu, và phản ứng tụ keo đƣợc thúc đẩy. Phytolith trong đất 

nghiên cứu dao động trong khoảng từ 0,19 đến 12,3 (g/kg), và thay đổi 

theo chiều sâu phẫu diện. Kết quả phân tích cho thấy, phytolith tƣơng 

quan thuận với hàm lƣợng sắt trong đất và tƣơng quan nghịch với pH. 

Đây cũng là minh chứng cho vai trò của oxit đối với sự tích lũy 

phytolith trong môi trƣờng đất. 

410  Đại học 

Đánh giá tiềm 

năng, thách thức 

và đề xuất giải 

pháp cho quy 

hoạch phát triển 

nghề trồng nấm 

tại xã Tân Dĩnh, 

huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang. 

La Thị Kim 

Hoàn 
ThS. Phạm Thị 

Hà Nhung 

Xã Tân Dĩnh nằm ở phía Nam huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là 

địa phƣơng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề trồng nấm. Sản 

xuất nông nghiệp của xã chủ yếu là trồng lúa nƣớc nên ngƣời dân có thể 

tận dụng đƣợc nguồn phế phụ phẩm sau thu hoạch lúa để phục vụ cho 

nghề trồng nấm. Trên địa bàn xã chủ yếu sản xuất các loại nấm Sò, nấm 

Rơm, nấm Mỡ, Mộc nhĩ,… Hiện nay thị trƣờng tiêu thụ nấm ngày càng 

đƣợc mở rộng, giá bán nấm cũng rất cao nên nghề trồng nấm ở xã Tân 

Dĩnh rất có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, nghề trồng nấm của xã 

cũng đang phải đối mặt với một số thách thức, đó là, chƣa có Hội trồng 

nấm để hỗ trợ nông dân, thiếu các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành, sâu 

bệnh hại nấm,…. Hơn nữa, nghề trồng nấm phát triển cũng tạo ra một 

lƣợng bã thải rất lớn và đa số bị đổ trực tiếp ra các ao hồ, kênh mƣơng 

dẫn nƣớc gây ô nhiễm môi trƣờng, làm xấu cảnh quan nông thôn và ảnh 

hƣởng đến sức khỏe ngƣời dân. Đề tài đã đề xuất các giải pháp về chính 

sách để hỗ trợ, khuyến khích đầu tƣ cho quy hoạch phát triển nghề trồng 

nấm và biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng do nghề trồng 

nấm ở xã Tân Dĩnh bao gồm: Sử dụng bã thải trồng nấm làm phân hữu 

cơ và sản xuất đất hữu cơ, sử dụng bã thải trồng nấm Bào Ngƣ, nấm 

Linh chi để trồng nấm Rơm, sử dụng bã thải mùn cƣa sau trồng nấm để 

nuôi trùng quế, sử dụng bã thải trồng nấm làm giá thể để trồng rau, hoa 

trong chậu, gừng trong bao.  
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411  Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng chịu axit, 

kháng và hấp thụ 

nhôm của các 

chủng vi khuẩn 

phân lập từ đất 

chè vùng tân 

cƣơng, thái 

nguyên. 

Trần Thị Hoa PGS.TS. Ngô 

Thị Tƣờng Châu 

Xã Tân Cƣơng là khu vực nổi tiếng có truyền thống trồng chè lâu đời 

với chất lƣợng  tốt ở Việt Nam. Chè xanh (Camellia sinensis) là loại cây 

trồng ƣa phát triển trong đất giàu đạm. Vì vậy, trong phƣơng pháp canh 

tác cây chè một lƣợng lớn phân đạm, đặc biệt là amonium sulfat đã 

đƣợc bón vào đất chè để tăng hàm lƣợng axit amin trong lá chè, tạo ra 

một loại trà ngon và màu sắc hấp dẫn. Tuy vậy, khi cây chè hấp thụ một 

lƣợng lớn ammonium, sulfat tích tụ trong đất. Cùng với sự tác động của 

nhóm vi khuẩn nitrat hóa, lƣợng amonium đƣợc chuyên hóa về dạng 

nitrat. Do đó, một lƣợng đáng kể nitrat và sulfat đã tích lũy dần trong 

đất, khiến pH của đất giảm xuống còn 4,0 hoặc thậm chí thấp hơn, dẫn 

đến làm tăng mạnh hàm lƣợng nhôm (Al) linh động trong dung dịch 

đất. Trong điều kiện này, hoạt động của vi sinh vật đất giảm và cây chè 

đƣợc cho là tích lũy Al linh động ở mức cao, có nguy cơ ảnh hƣởng đến 

sức khoẻ của ngƣời dùng. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về các chủng 

vi khuẩn có trong đất trồng chè hiện nay ở Tân Cƣơng và khả năng chịu 

axit, kháng và hấp thụ nhôm của chúng. Kết quả cho thấy, đất trồng chè 

Tân Cƣơng có phản ứng chua, hàm lƣợng chất hữu cơ, cacbon tổng số, 

nito tổng số đều ở mức trung bình (theo thang đánh giá của GS Lê Văn 

Tiềm). Nghiên cứu đã lựa chọn đƣợc từ vùng trồng chè Tân Cƣơng 27 

chủng vi khuẩn có khả năng chịu axit và hấp thụ nhôm ở hàm lƣợng từ 

0,1mg/g – 0,7mg/g. Trong đó, chủng Burkholderia cenocepacia là 

chủng có khả năng sinh trƣởng tốt nhất trong điều kiện axit và hàm 

lƣợng nhôm cao, nghiên cứu thêm cho thấy chủng có thể sinh trƣởng tốt 

ở pH lớn hơn 2,8 và có thể sống trong môi trƣờng có hàm lƣợng nhôm 

lên đến 2mg/g. 

 

412  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng, biến động 

và xu hƣớng sử 

dụng đất phục vụ 

cho phát triển 

Vũ Thị Loan ThS. Phạm Thị 

Hà Nhung 

Huyện Trực Ninh là vùng đất rất thuận lợi cho phát triển cả về kinh tế 

nông nghiệp lẫn công nghiệp. Để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội 

(KT-XH) cùng với đảm bảo hiệu quả sử dụng đất (SDĐ) và tiết kiệm tài 

nguyên đất đai, cũng nhƣ giữ vững diện tích đất nông nghiệp (NNP), 

huyện cần phân bổ hợp lý đất đai và thiết lập hệ thống quản lý đất đồng 
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nông nghiệp bền 

vững huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 

Định 

bộ. Khóa luận này nghiên cứu đánh giá hiện trạng, biến động và xu 

hƣớng sử dụng đất phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng diện tích 

tự nhiên (DTTN) là 14.395,40 ha, năm 2016 SDĐ có sự chuyển mình rõ 

rệt, với diện tích NNP: 9.796,43 ha (chiếm 68,05%DTTN), trong đó, 

đất trồng cây hàng năm chiếm 54,96%DTTN và đất trồng cây lâu năm 

chiếm 5,52%DTTN; đất phi nông nghiệp (PNN) chiếm 31,20%DTTN; 

đất chƣa sử dụng (CSD) chiếm 0,75%DTTN. Qua quá trình nghiên cứu 

và đánh giá thì thấy sản xuất nông nghiệp đã đảm bảo đƣợc lƣơng thực 

thực phẩm cho huyện và cung cấp bán ra thị trƣờng bên ngoài đi cùng 

cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh đúng hƣớng. Bên cạnh đó, giai đoạn 

2014-2016, là bƣớc đánh dấu, định hình cho xu hƣớng SDĐ và phát 

triển KT-XH của huyện. Theo đó, NNP và CSD đều giảm đến 2016 là 

15,29 ha và 0,8 ha; còn PNN tăng 16,08 ha dẫn tới một số ảnh hƣởng 

đến năng suất, sản lƣợng nông sản. Tuy nhiên, nhờ áp dụng phƣơng 

pháp tiến bộ trong canh tác và sử dụng giống chất lƣợng cao, nên các 

giá trị vẫn đảm bảo cho phát triển nông nghiệp (PTNN). Để công tác 

quản lý đất đai phục vụ PTNN bền vững của huyện, đề tài đã đề xuất 

một số các giải pháp phát triển kinh tế những loại hình SDĐ đi cùng 

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NNP và phát triển công nghiệp 

mạnh mẽ để nâng cao thu nhập, cải thiện nguồn vốn kinh tế lớn đời 

sống của ngƣời dân. 

 

413  Đại học 

Đánh giá giải 

pháp cây trồng 

che phủ nhằm 

giảm khả năng 

bốc thoát hơi 

nƣớc giữ ẩm cho 

đất vùng ven biển 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Nguyễn Thị 

Đào 

 

ThS. Phạm 

Hùng Sơn; 

PGS.TSKH. 

Nguyễn Xuân 

Hải 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc khẳng định 

vai trò không thể thay thế của cây phủ đất với nền nông nghiệp sinh thái 

và nó cũng đƣợc ngƣời dân chấp nhận, tuy nhiên những giải pháp đó chỉ 

giải quyết ở một quy mô hẹp, theo từng lô thửa, từng mảnh ruộng hay 

khu vƣờn và tập trung chủ yếu đối với vùng đất dốc đồi núi. Một số nhà 

khoa học cũng đã quan tâm đến vấn đề che phủ chống sa mạc hoá đối 

với đất cát ven biển tuy nhiên mức độ ứng dụng các kết quả đó vẫn còn 

hạn chế, đặc biệt là đối với vùng đất bán khô hạn. Do đó đề tài luận văn 

tốt nghiệp: " Đánh giá giải pháp trồng cây che phủ nhằm giảm khả 
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 năng bốc thoát hơi nước giữ ẩm cho đất vùng ven biển huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh" đƣợc thực hiện với mục đích bổ sung thêm một nghiên 

cứu cụ thể về cây che phủ đối với vùng bán khô hạn. Đất cát ven biển 

thí nghiệm đất thịt pha cát, độ ẩm đất đạt mức 20%. Các chỉ tiêu hóa 

học hầu hết đều ở mức rất nghèo đến trung bình theo thang đánh giá. 

Do đó việc sử dụng đất cát ven biển trong sản xuất nông nghiệp xã Gia 

Hanh, huyện Can Lộc gặp rất nhiều khó khăn. Lạc dại và khoai lang 

đƣợc lựa chọn làm cây che phủ trong các công thức thí nghiệm cải tạo 

đất cát ven biển. Sau 60 ngày tiến hành thí nghiệm, một số tính chất lý 

hóa của đất đƣợc cải thiện rõ rệt: độ ẩm đất tăng 1,99 và 1,75 lần so với 

đất nền ban đầu, dung trọng đất giảm, Nts và Ndt đều từ mức trung bình 

nâng lên mức giàu theo thang đánh giá. Sau 100 ngày tiến hành làm thí 

nghiệm, một số tính chất đất tiếp tục đƣợc cải thiện: hàm lƣợng CHC 

tăng từ nghèo lên khá sau khi sử dụng cây che phủ, Nts tăng 0,7% và 

Ndt tăng 0,48 mg/100g so với công thức thí nghiệm 60 ngày che phủ 

bằng lạc dại. Với khả năng cải tạo các tính chất lý hóa đất cát ven biển 

nổi bất nhƣ thành phần cơ giới, dung trọng, giảm bốc thoát hơi nƣớc, 

giữ ẩm cho đất, tăng hàm lƣợng chất hữu cơ, tăng hàm lƣợng nitơ trong 

đất bằng việc cố định nitơ trong không khí. Lạc dại đƣợc đề xuất sử 

dụng làm cây che phủ cho đất vùng ven biển huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

414  Đại học 

Đánh giá hiện 

trạng sử dụng đất 

và đề xuất các 

giải pháp sử dụng 

hợp lý tài nguyên 

đất tại  xã Kha 

Sơn, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Phạm Thanh 

Bình 

TS. Trần Thiện 

Cƣờng 

Đất đai là một tƣ liệu sản xuất đặc biệt, do đó, sử dụng hợp lí và hiệu 

quả tài nguyên đất là một vấn đề đáng đƣợc quan tâm trong bối cảnh 

công nghiệp hóa hiện nay.  

Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là một xã thuần nông 

nằm ở phía Nam của huyện Phú Bình, trên trục đƣờng Quốc lộ 37 – cầu 

nối giữa Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc giao lƣu buôn bán.Tính đến năm 2015, xã có tổng diện tích đất 

tự nhiên là 1021,7 ha bao gồm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đất 

nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích (84,35% tổng diện tích đất toàn 

xã), trong đó chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây hằng năm 
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và lâu năm), đất lâm nghiệp chiếm diện tích không lớn. Trong những 

năm qua, diện tích đất nông nghiệp có xu hƣớng giảm, diện tích xây 

dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp, CCN đang có xu hƣớng gia tăng. 

Qua đó, ta thấy sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế có ảnh hƣởng lớn tới 

việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một 

số diện tích đất chƣa đƣợc sử dụng hợp lí, không đúng mục đích gây 

lãng phí tài nguyên đất. Trong quá trình sử dụng đất ngƣời dân địa 

phƣơng và các tổ chức doanh nghiệp vẫn chƣa quan tâm nhiều đến vấn 

đề bảo vệ môi trƣờng 

Điều này đòi hỏi chính quyền xã Kha Sơn cần đề ra và thực hiện kết 

hợp các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng tài nguyên đất 

của xã, đặc biệt là ý thức, nhận thức của ngƣời dân trong xã. 

415  Đại học 

Hiện trạng sản 

xuất cao su va 

một số tính chất 

đất trồng cao su 

tại Miền nam 

CHDCND Lào 

Lam chitakone 
PGS.TS.Lê Văn 

Thiện 

Trong miền Nam của nƣớc CHDCND Lào sự phát triển kinh tế - xã hội 

còn yếu; sƣ sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp 

theo mùa và canh tác theo mùa màng, nuôi vật rải rác; đó là yếu tố 

khiến nhân vùng miền nam hay gặp đói kém.Những năm qua do sự chỉ 

đạo của Đảng và Nhà Nƣớc mở rộng thúc đẩy đầu tƣ trong và ngoài 

nƣớc; sự thay đổi về kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng của nƣớc Lào 

ngày càng phát triển. Tuy nhiên do kinh tế và xã hội còn khó khăn nhất 

là vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số, tài nguyên đất, tài nguyên 

rừng, khí hậu - nhiệt độ và nguồn nhân lực.Do những vấn đề trên dự án 

phát triển trồng cao su tại các khu vực và vùng thúc đẩy đầu tƣ theo 

Luật xúc tiến đầu tƣ nƣớc ngoài của  Lào, là nhằm xúc tiến phát triển 

lực lƣợng sản xuất của nhà đầu tƣ và đảm bảo hiệu quả thực hiện đầu 

tƣ. Dự án đầu tƣ cùng với nó là phát triển kinh tế - xã hội, an ninh Quốc 

phòng, cơ sở hạ tầng và môi trƣờng.Vì vậy, bài nguyên cức này nhừm 

tìm ra những giải pháp tích cực nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất cải thiên 

tính chất đất trồng trọt sau dự án hoàn thành từ đó nâng cao hiệu quả 

của hoạt động trong giai đoạn chăm sóc cây cao su do bón quá nhiều 

phân bón hóa học gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng. 

416  Đại học 
Ảnh hƣởng của 

việc bổ sung nấm 

Lê Thị Thắm 

Hồng 

PGS.TS. Ngô 

Thị Tƣờng Châu 

Việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trong trồng trọt đã 

và đang ảnh hƣởng không nhỏ đến môi trƣờng sinh thái tại các vùng 
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mốc phân hủy 

lignin đến đặc 

tính và khả năng 

phân hủy cartap 

của hỗn hợp sinh 

học 

canh tác nông nghiệp Việt Nam. HCBVTV phát sinh từ các nguồn điểm 

khác nhau, điển hình là bao bì chứa HCBVTV bị vứt bừa bãi sau khi sử 

dụng, việc tráng rửa bình bơm và dụng cụ pha chế thuốc không đúng 

nơi quy định, quăng bỏ các chai lọ bao bì chứa HCBVTV còn sót lại ra 

môi trƣờng, xuống ao, hồ…, gây ô nhiễm cho các nguồn nƣớc mặt, 

nƣớc ngầm và môi trƣờng đất, từ đó ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe cộng đồng. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng các mô hình xử lý 

tập trung dƣ lƣợng HCBVTV đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả nhƣ hệ thống 

đệm sinh học tại các vùng này là một vấn đề hết sức cấp thiết. Khóa 

luận này đặt vấn đề nghiên cứu ảnh hƣởng của việc bổ sung nấm phân 

hủy lignin đến đặc tính và khả năng phân hủy Cartap của hỗn hợp sinh 

học đƣợc sử dụng cho hệ thống đệm sinh học. Mục tiêu của nghiên cứu 

là góp phần tối ƣu hóa hoạt động của hệ thống đệm sinh học khi triển 

khai ứng dụng tại nƣớc ta. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) đã tuyển 

chọn đƣợc chủng nấm mốc Penicillium chrysogenum N(2) có hoạt tính 

phân hủy lignin cao nhất từ tập hợp giống có sẵn; (ii) hỗn hợp sinh học 

đã đƣợc chuẩn bị có đặc tính lý hóa phù hợp cho sự sinh trƣởng, phát 

triển và hoạt động phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật nội tại; (iii) 

việc bổ sung chủng nấm mốc Penicillium chrysogenum N(2) vào hỗn 

hợp sinh học với tỷ lệ 15% sau 15 ngày ủ ban đầu cho hoạt tính enzyme 

cao hơn so với 0 và 30 ngày ủ, đồng thời các đặc tính sinh học trong 

điều kiện này đều cao hơn so với hỗn hợp so sánh không bổ sung chủng 

nấm mốc này; và hiệu quả phân hủy Cartap của hỗn hợp sinh học đạt 

cao nhất (99,42%) ở độ ẩm 60%, nhiệt độ 37oC sau 10 ngày. 

417  Đại học 

Đánh giá thực 

trạng và đề xuất 

giải pháp sử dụng 

bền vững tài 

nguyên đất  nông 

nghiệp huyện 

Phon Hong, tỉnh 

Vieng Chan 

Nittavan 

phetsomphou 

PGS.TS. Lê Văn 

Thiện 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc 

biệt không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi 

trƣờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân cƣ, các cơ sở kinh tế, xã 

hội và an ninh, quốc phòng. Đồng thời đất đai là nguồn tài nguyên có 

hạn về số lƣợng, có vị trí cố định trong không gian, là hợp phần quan 

trọng của môi trƣờng, là tƣ liệu chủ yếu để sản xuất các sản phầm của 

cây trồng. Chính vì vậy, công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai 

rất đƣợc chú trọng nhằm mô tả các đặc trƣng và giá trị sử dụng đất trên 

about:blank
about:blank


222 

 

các vùng lãnh thổ khác nhau. Kinh nghiệm của nƣớc tiên tiến cho thấy, 

cùng với quá trình công nghiệp hóa vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý đất 

sản xuất nông nghiệp là rất quan trọng, đặc biệt là vùng đất màu mỡ cho 

năng suất cao. Và cùng với việc đánh giá đất đai kết hợp với kinh 

nghiệm sản xuất địa phƣơng để sử dụng hợp lý đất sản xuất nông 

nghiệp làm tăng sản lƣợng cây trồng, tăng thu nhập cho ngƣời sản xuất 

và khai thác tối ƣu nguồn tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp này. Vì 

thế việc đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải 

pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp cho huyện Phon 

Hong, tỉnh Vieng Chan sẽ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp ổn 

định đời sống cƣ dân. 

418  Đại học 

NGHIÊN CỨU 

SỰ TÍCH LŨY 

VÀ DẠNG TỒN 

TẠI CỦA ĐỒNG 

TRONG ĐẤT 

TRỒNG CAM 

CAO PHONG, 

HÒA BÌNH 

Đặng Đức 

Thành 

TS. Trần Thị 

Tuyết Thu 

Cao Phong là một huyện có diện tích đất trồng cam rất lớn tại tỉnh Hòa 

Bình. Cam Cao Phong là giống cam chủ lực tạo nên giá trị kinh tế cũng 

nhƣ thƣơng hiệu cho nông sản của cả tỉnh Hòa Bình. Vì vậy, chúng ta 

cần xác định chính xác hàm lƣợng các dạng tồn tại của Cu trong đất để 

xác định đƣợc ảnh hƣởng của Cu đến chất lƣợng đất tại đây. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, đất nghiên cứu tại vƣờn cam ở Cao 

Phong, Hòa Bình có độ chua ở mức rất chua đến gần trung tính, pHKCl 

dao động trong khoảng 4,22 đến 8,18; chất hữu cơ ở mức rất nghèo đến 

giàu, dao động từ 0,86% đến 5,51%. 

Trong nghiên cứu này đã tách chiết đƣợc 6 dạng Cu trong đất trồng cam 

tại vƣờn cam 17 tuổi ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa 

Bình theo quy trình chiết liên tục. Sự phân bố các dạng Cu nhƣ sau: 

(F1) Dạng hòa tan trong nƣớc <(F2)  Dạng trao đổi < (F3) Dạng hấp 

phụ đặc biệt và dạng liên kết với carbonate < (F4) Dạng liên kết với ion 

sắt và mangan hoặc liên quan đến ion sắt và mangan <(F5)Dạng liên kết 

với chất hữu cơ <(F6) Dạng còn lại.  

Hàm lƣợng các dạng tồn tại khác nhau của Cu có mối tƣơng quan chặt 

chẽ đến các điều kiện, tính chất hóa lí của đất bao gồm độ chua của đất, 

hàm lƣợng chất hữu cơ và thành phần cơ giới của đất. 

419  Đại học 
Nghiên cứu ảnh 

hƣởng của quá 

Pheng 

xongsayyavon

TS. Trần Thiện 

Cƣờng 

Từ năm 2000 đất nƣớc Lào đã có chính sách chuyển nhƣợng đất. Từ đó 

cũng không thể tránh khỏi ảnh hƣởng của chuyển nhƣợng đất, nhƣ vậy 
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trình chuyển 

nhƣợng đất đai để 

trồng cây bạch 

đàn đến môi 

trƣờng và xã hội 

tại làng Tạm 

Luông, huyện 

Nong, tỉnh Sa 

Văn Na Khét 

g trong nghiên cứu ảnh hƣởng của quá trình chuyển nhƣợng đất đai để 

trồng cây bạch đàn đến môi trƣờng và xã hội tại Làng Tạm Luông, 

Huyện Nong, Tỉnh Sa Văn Na Khét đã thấy rằng trƣớc khi chuyển 

nhƣợng nguồn thu nhập của ngƣời dân cao nhất là trên 800.000 

kíp/tháng. Sau khi chuyển nhƣợng đất, nguồn thu nhập cao nhất là trên 

1.000.000 kíp/tháng. Đồng thời chi phí của ngƣời dân trƣớc khi chuyển 

nhƣợng đất cao nhất là trên 500.000 kíp/tháng, sau khi chuyển nhƣợng 

đất chi phí cao nhất là trên 600.000 kíp/tháng. Về xã hội, kết quả điều 

tra tại 76 hộ cho thấy, trƣớc khi chuyển nhƣợng đất, số hộ dân có việc 

làm là 55 hộ; số hộ có ngƣời uống rƣợu bia thƣờng xuyên là 20 hộ, số 

hộ tham gia chơi cờ bạc là 2 hộ và tình trạng chộm cắp hầu nhƣ không 

có. Sau khi chuyển nhƣợng đất, số hộ có việc làm tăng lên là 72 hộ, số 

hộ có ngƣời uống rƣợu bia thƣờng xuyên giảm xuống còn 3 hộ, chơi cờ 

bạc 1 hộ và tình trạng trộm cắp cũng không có. Về môi trƣờng, sau khi 

chuyển nhƣợng đất, nhiều vấn đề môi trƣờng đƣợc nảy sinh nhƣ diện 

tích rừng bị suy giảm, suy giảm đa dạng sinh học, điều kiện khí hậu khu 

vực bị thay đổi (lƣợng mƣa trung bình năm của khu vực có xu hƣớng 

giảm, trƣớc khi chuyển nhƣợng đất lƣợng mƣa trong năm là 2069.3 

mm, sau khi chuyển nhƣợng đất lƣợng mƣa trong năm là 1326.3 mm). 

Về cơ cấu sử dụng đất Làng Tam Luông có tổng diện tích đất tự nhiên 

là 278 ha trong đó có nông nghiệp188 ha, đất phi nông nghiệp  88,4 ha, 

đất chƣa sử dụng: 1,6 ha. Sau khi chuyển nhƣợng đất có 135 ha để trồng 

cây bạch đàn từ đó chỉ còn đất 53 ha để sản xuất. Mặc dù sau khi 

chuyển nhƣợng đất nguồn thu nhập của ngƣời dân tăng lên nhƣng cũng 

ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng và sử dụng đất của ngƣời dân. 

420  Đại học 

ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƢỢNG 

NƢỚC MẶT 

BẰNG CHỈ SỐ 

ĐƠN LẺ VÀ 

TỔNG HỢP 

CHO 6 MỎ 

Bỉnh Thị Hằng GS.TS. Phạm 

Ngọc Hồ 

Trong những năm gần đây, đi cùng với sự phát triển kinh tế của huyện 

Lƣơng Sơn 

, tỉnh Hòa Bình là để lại những áp lực gây ra cho môi trƣờng, đặc biệt là 

môi trƣờng nƣớc mặt. Trong bài khóa luận, tác giả đánh giá chất lƣợng 

nƣớc mặt tại 6 mỏ khai thác khoáng sản đặc trƣng cho 3 loại đá phổ 

biến trên địa bàn huyện (đá bazan, đá vôi, đất sét) bằng chỉ số đơn lẻ và 

chỉ số tổng hợp nghiên cứu với 9 thông số : pH, DO, NH4+, COD, dầu 
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KHAI THÁC 

VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TRÊN 

ĐỊA BÀN 

HUYỆN LƢƠNG 

SƠN, TỈNH HÕA 

BÌNH 

mỡ, TSS, Coliform, Fe, Hg qua 2 đợt mùa mƣa và mùa khô. Phƣơng 

pháp đánh giá bằng chỉ số chất lƣợng nƣớc tƣơng đối ReWQI đƣợc đƣa 

ra bởi GS.TS Phạm Ngọc Hồ (2014). Sáu mỏ khai thác đề cập đến trong 

khóa luận là: Mỏ đá vôi - Xã Cao Dƣơng - Công ty TNHH Xây dựng 

thƣơng mại và vận tải Hợp Tiến; Mỏ đá bazan - xã Hòa Sơn- Công ty 

TNHH xây dựng và thƣơng mại Quang Long; Mỏ đá vôi - xã Trung 

Sơn - NMSX xi măng Trung Sơn; Mỏ đất sét - xã Hòa Sơn - Chi nhánh 

Sông Đà 11.1 thuộc công ty CP Sông Đà 11; Mỏ đá bazan – xã Tân 

Vinh - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thƣơng mại Đại Hƣng; Mỏ đá vôi 

- xã Thành Lập - Xƣởng sản xuất đá - Bộ tƣ lệnh pháo binh. Qua phần 

tính kết quả và biểu diễn biểu đồ chất lƣợng nƣớc mặt cho thấy chất 

lƣợng nƣớc mặt của 6 mỏ khai thác trên đang bị ô nhiễm nặng. Kết quả 

này có thể cung câsp cho các nhà quản lý môi trƣờng và công nhân mỏ 

cũng nhƣ ngƣời dân sống xung quanh các khu vực mỏ khai thác có 

chính sách, biện pháp phù hợp, cấp thiết để cải thiện chất lƣợng nƣớc 

mặt cũng nhƣ chất lƣợng sống của toàn huyện nói riêng và toàn tỉnh 

Hòa Bình nói chung.  

421  Đại học 

MÔ PHỎNG 

LAN TRUYỀN Ô 

NHIỄM KHÔNG 

KHÍ TỪ NHÀ 

MÁY NHIỆT 

ĐIỆN NAM 

ĐỊNH I, TỈNH 

NAM ĐỊNH 

Đỗ Thị Thúy 

Nga 
ThS. Dƣơng 

Ngọc Bách 

Không khí là một trong những thành phần cơ bản của môi trƣờng sống. 

Chất lƣợng không khí quyết định không nhỏ tới chất lƣợng cuộc sống 

của con ngƣời. Ngày nay bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của công 

nghiệp thì môi trƣờng không khí đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sự 

phát thải và lan truyền các chất ô nhiễm từ nguồn thải công nghiệp vẫn 

luôn là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu trong công tác bảo vệ môi 

trƣờng và phát triển bền vững ở các địa phƣơng. Trong lịch sử phát 

triển, con ngƣời đã phải đối mặt với nhiều thảm họa liên quan tới ô 

nhiễm môi trƣờng. Nếu không kiểm soát, dự báo đƣợc quá trình khuếch 

tán khí thải trong môi trƣờng không khí có thể gây tổn hại nặng nề cho 

các vùng dân cƣ lân cận nguồn phát thải.Trong nội dung của khóa luận 

đề cập đến lan truyền ô nhiễm không khí từ nhà máy nhiệt điện BOT 

Nam Định I bằng mô hình METILIS (ver 2.03). Kết quả tính toán trong 

trƣờng hợp nhà máy hoạt động bình thƣờng không xảy ra sự cố theo 

kịch bản tính trung bình năm 2016, trung bình mùa khô và trung bình 
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mùa khô cho thấy rằng,vùng chủ yếu bị ảnh hƣởng từ hoạt động nhà 

máy là vùng phía Bắc vòng xuống phía Nam với các bán kính ảnh 

hƣởng khác nhau. Kịch bản tính toán trong trƣờng hợp hệ thống lọc bụi 

bị hỏng, nồng độ trung bình 24 giờ với các hƣớng gió chính là Đông 

Đông Bắc và Nam Đông Nam của PM 10 đều vƣợt qui chuẩn hiện hành 

về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh 

QCVN05/2013/BTNMT cụ thể với hƣớng gió Đông Đông Bắc, nồng độ 

PM10 vƣợt 2,6 lần, với hƣớng Nam Đông Nam nồng độ PM10 vƣợt 1,8 

lần, gây ô nhiễm môi trƣờng và tác động đến một bộ phận lớn ngƣời 

dân sống không chỉ gần khu vực dự án mà còn là các huyện tiếp giáp về 

phía Tây Nam và Tây Bắc của huyện Hải.Từ kết quả dự báo để có thể 

đƣa ra các kiến nghị nhƣ : nhà máy bắt buộc phải lắp đặt và vận hành hệ 

thống lọc bụi đúng nhƣ cam kết,nếu có sự cố xảy ra phải khắc phục kịp 

thời,chính quyền địa phƣơng cần có biện pháp di dời vùng dân cƣ bị 

ảnh hƣởng nhiều,tăng cƣờng chất lƣợng dịch vụ y tế khám chữa bệnh 

cho ngƣời dâ địa phƣơng. 

422  Đại học 

ỨNG DỤNG HỆ 

THỐNG THÔNG 

TIN ĐỊA LÝ 

(GIS) THÀNH 

LẬP BẢN ĐỒ, 

PHÂN TÍCH VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

DIỄN BIẾN 

HOẠT ĐỘNG 

ĐỘNG ĐẤT TẠI 

VIỆT NAM 

THỜI KÌ 2005-

2017 

Phạm Thanh 

Phong 

PGS.TS. 

Nguyễn Hồng 

Phƣơng 

Động đất là thiên tai nguy hiểm nhất đối với con ngƣời. Chỉ trong vài 

giây đồng hồ, cả một khu dân cƣ hoặc thành phố có thể bị pha hủy hoàn 

toàn, thậm chí là cả một vùng đất bị sụt lún, sông ngòi bị đổi dòng, địa 

hình biến đổi sâu sắc. Ở những trận động đất lớn, thiệt hại về ngƣời có 

thể lên đến hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn ngƣời. Sự nguy 

hiểm của động đất còn trở nên khó lƣờng hơn bởi vì hiện nay chƣa có 

máy móc hay công nghệ nào có thể dự báo chính xác đƣợc địa điểm và 

cƣờng độ xảy ra động đất, vì vậy mà con ngƣời không thể đề phòng 

trƣớc đối với thảm họa này. Khóa luận ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý  thành lập bản đồ, phần tích và đánh giá diễn biến hoạt động động đất 

tại Việt Nam thời kì 2005-2017 tập trung vào việc thành lập các bản đồ 

đƣờng đứt gãy, chấn tâm, và các bản đồ động đất từ những trận động 

đất đã đƣợc quan sát và ghi lại từ năm 2005 đến năm 2017. Những dữ 

liệu đƣợc đƣa lên phần mềm ArcGIS để thành lập nên các bản đồ, sau 

đó những bản đồ đó để đƣa ra các nhận đinh, đánh giá về diễn biến của 

hoạt động động đất đã diễn ra tại Việt Nam trong thời kì 2005-2017. 
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Nhìn chung, động đất ở Việt Nam trong thời kì này diễn ra chử yếu ở 3 

khu vực đó là Tây Bắc, Trung Bộ (Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế) và 

vùng thềm lục địa phía Đông Nam đất nƣớc. Độ lớn của các trận động 

đất ở Việt Nam là không đáng kể so với thế giới, diễn ra nhiều nhất 

trong khoảng 2 đến 2,9 độ Richter. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiềm ẩn 

nguy cơ xảy ra các trận động đất với cƣờng độ lớn, khu vực Tây Bắc và 

các thành phố lớn nhƣ Hà Nội nằm trên các đứt gãy kiến tạo có khả 

năng phát sinh động đất cao. Cần có các biện pháp thích hợp để phòng 

chống, đối phó với động đất nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai này 

gây ra. 

423  Đại học 

ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƢỢNG 

ĐẤT BẰNG CHỈ 

SỐ 

 ĐƠN LẺ VÀ 

TỔNG HỢP 

CHO 6 MỎ 

KHAI KHÁC 

VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TRÊN 

ĐỊA BÀN 

HUYỆN LƢƠNG 

SƠN, TỈNH HÕA 

BÌNH 

Bùi Ngọc 

Minh 
GS.TS. Phạm 

Ngọc Hồ 

Trong những năm gần đây, hòa cùng với sự phát triển kinh tế chung của 

đất nƣớc, Hòa Bình đã phát triển không ngừng và đạt đƣợc những thành 

tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh những thành tựu đó là 

những tác động xấu đến môi trƣờng, là rào cản cho sự phát triển bền 

vững của tỉnh. Trong các vấn đề môi trƣờng đó, chất lƣợng đất của các 

mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình 

là vấn đề cấp bách và nghiêm trọng nhận đƣợc sự quan tâm của các nhà 

quản lý và ngƣời dân. Sử dụng phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng môi 

trƣờng đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số tổng hợp RSQI của GS.TS Phạm 

Ngọc Hồ, bài khóa luận đã cho chúng ta thấy một bức tranh tổng quát 

về hiện trạng môi trƣờng đất cho 6 mỏ khai thác khoáng sản: mỏ đá vôi 

Hợp Tiến, mỏ đá bazan Quang Long, mỏ đá vôi Trung Sơn, mỏ đá 

bazan Sông Đà, mỏ đất sét Khải Hƣng, mỏ đá vôi Bộ Tƣ lệnh Pháo 

Binh theo số liệu quan trắc và phân tích vào 2 đợt khảo sát. Kết quả cho 

thấy chất lƣợng đất tại 6 mỏ đang bị suy thoái, nhiều vị trí suy thoái 

mạnh. Kết quả đánh giá chất lƣợng đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số tổng 

hợp RSQI có thể là tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý môi trƣờng 

phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi chất lƣợng đất tại 6 

mỏ khai thác khoáng sản trên nói riêng và của toàn tỉnh Hòa Bình nói 

chung. 

424  Đại học 
ỨNG DỤNG 

PHẦN MỀM 
Thái Thị Lụa ThS. Dƣơng 

Ngọc Bách 

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì việc ứng dụng các 

phần mềm tính toán để mô phỏng phát thải các chất ô nhiễm ngày càng 

about:blank
about:blank
about:blank
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COPERT 5 

ĐÁNH GIÁ  

PHÁT THẢI 

CỦA XE BUÝT 

TUYẾN 02 TẠI 

THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI 

đƣợc ứng dụng rộng rãi. Đề tài “Ứng dụng phần mềm COPERT 5 đánh 

giá phát thải của xe buýt tuyến 02 tại thành phố Hà Nội” đã sử dụng 

phần mềm COPERT 5 để xác định hệ số phát thải của các chất ô nhiễm 

dựa trên các thông số đặc trƣng của chu trình lái nhƣ chiều dài tuyến 

đƣờng, thời gian di chuyển và vận tốc trung bình của xe buýt 02 (L, 

t_trip, vtb) để khảo sát sự thay đổi của hệ số phát thải của các chất ô 

nhiễm. Ƣớc tính hệ số phát thải của các chất ô nhiễm nhƣ BC, bụi PM, 

CO, SO2, VOC,…tƣớng ứng với dữ liệu hoạt động ngoài thực tế của 

phƣơng tiện. Các hệ số phát thải thu đƣợc đƣợc sử dụng để đánh giá đặc 

trƣng phát thải của tuyến buýt 02 trong các khung giờ khác nhau tại địa 

bàn Hà Nội. Qua đó cho thấy sự ảnh hƣởng của điều kiện vận hành thực 

tế tới mức độ phát thải của các phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ (xe 

buýt) tại thành phố Hà Nội và tỷ lệ giảm phát thải nếu xe chạy với vận 

tốc trung bình lý tƣởng. 

425  Đại học 

Sử dụng biến đổi 

nhanh Fourier 

(FFT) nghiên cứu 

sự phát triển xoáy 

bão trong sơ đồ 

ban đầu hóa xoáy 

động lực 

Phạm Ngọc 

Bách 

TS. Nguyễn Văn 

Hiệp 

Khóa luận này nghiên cứu sự phát triển xoáy bão trong sơ đồ ban đầu 

hóa xoáy động lực thông qua việc phân tách các trƣờng thành các sóng 

thành phần sử dụng biến đổi nhanh Fourier (FFT) trong sơ đồ ban đầu 

hóa xoáy động lực. Kế quả phân tích sóng của các trƣờng khí tƣợng 

trong bão nhƣ gió mực 10m, khí áp mực biển cho thấy: các thành phần 

sóng số 0 và sóng số 1 là hai thành phần song chính quyết định độ lớn 

các trƣờng khí tƣợng bên trong cơn bão. Phân tích sự phá triển của 2 

thành phần sóng này cho thấy thành phần sóng đối xứng đóng vai trò 

quan trọng nhất cho sự phát triển của cƣờng độ xoáy bão. Trong quá 

trình chạy vòng lặp, các thành phần phổ sóng với số sóng lớn hơn 1 chỉ 

phát triển đáng kể trong 30 – 40 vòng lặp ban đầu, sau đó giữ ở trạng 

thái ổn định. Từ đó ta có thể tiết kiệm đƣợc thời gian tính toán cũng nhƣ 

là dung lƣợng máy tính cần dùng cho việc tính toán ban đầu hóa xoáy 

phục vụ tốt hơn ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy động lực trong dự 

báo nghiệp vụ. 

426  Đại học 

Dự báo tầm nhìn 

xa trên biển Việt 

Nam hạn 3 ngày 

Nguyễn Thị 

Chi 

GS.TS. Trần 

Tân Tiến 

Trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21, những biến đổi thời tiết 

khí hậu  

toàn cầu dƣờng nhƣ đã làm gia tăng các hiện tƣợng thiên tai nguy hiểm 
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khi có áp thấp 

nhiệt đới trên 

Biển Đông bằng 

mô hình ETA 

nhƣ hạn hán,  

rét đậm rét hại, tố lốc, đặc biệt là các hiện tƣợng mƣa mù, sƣơng mù, 

mây thấp,…Các  

hiện tƣợng này gây giảm tầm nhìn, ảnh hƣởng lớn đến đời sống xã hội, 

giao thông,  

đƣờng bộ đặc biệt là đƣờng biển. Những năm gần đây, do sƣơng mù 

dày đặc, hạn chế  

tầm nhìn nên đã xảy ra nhiều tai nạn trên biển gây thiệt hại về ngƣời và 

tài sản. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các dự báo khí tƣợng trên biển đó là 

dự báo chính xác giá trị tầm nhìn xa để đảm bảo an toàn cho giao thông 

hàng hải, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là khi có áp thấp nhiệt đới 

hay bão thì dự báo về tầm nhìn lại càng quan trọng và cấp thiết. Với ý 

nghĩa đó, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dự báo mù, sƣơng mù, 

mây thấp, tầm nhìn trong áp thấp nhiệt đới, trong bài khóa luận của 

mình, tôi đã tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm mô hình ETA, dựa 

trên kết quả của mô hình và số liệu quan trắc tầm nhìn xa đã xây dựng 

các phƣơng trình dự báo tầm nhìn xa trong áp thấp thấp nhiệt đới cho 

các trạm. Để đánh giá kết quả dự báo cho từng khu vực trên vùng biển 

Việt Nam khi có áp thấp nhiệt đới với hạn dự báo 3 ngày, 5 áp thấp 

nhiệt đới đã đƣợc chọn và thực hiện dự báo bằng mô hình ETA. Trong 

khuôn khổ của khóa luận, 2 phƣơng pháp RUC và FSI (với 2 công thức 

khác nhau của Hungary –quy ƣớc là FSIH  và của AFWA – quy ƣớc là 

FSIA đƣợc áp dụng để dự báo tầm nhìn xa trên biển trong các ngày có 

áp thấp nhiệt đới. Với mong muốn kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần 

nâng cao chất lƣợng của dự báo tầm nhìn xa trên biển khi có áp thấp 

nhiệt đới, đồng thời tạo ra những bộ số liệu đầu vào hoàn chỉnh, phục 

vụ cho công tác dự báo tầm nhìn xa ở nƣớc ta. 

427  Đại học 

Sự biến đổi ngày 

bắt đầu mùa mƣa 

ở Nam Bộ và khả 

năng dự báo 

Nguyễn Thị 

Kim Chi 

GS.TS. Phan 

Văn Tân 

Ngày nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hệ thống gió mùa có sự 

biến động phức tạp mà hệ quả của nó là thời điểm chuyển mùa cũng có 

những diễn biến bất thƣờng mà Nam Bộ cũng không là ngoại lệ. Hàng 

năm phải trải qua một thời kỳ thiếu hụt nƣớc trong mùa khô, ngƣời dân 

nơi đây luôn trông chờ những trận mƣa đầu mùa.  Câu hỏi đặt ra “Khi 



229 

 

nào thì mùa mƣa bắt đầu?”. Vì vậy việc nghiên cứu xác định ngày bắt 

đầu mùa mƣa của Nam Bộ, xu thế biến đổi và khả năng dự báo có ý 

nghĩa thực tiễn. Sử dụng các chuỗi số liệu lƣợng mƣa ngày thời kỳ 

1981-2010 từ 11 trạm quan trắc khí tƣợng trên khu vực Nam Bộ, khóa 

luận đã tiến hành xác định ngày bắt đầu mùa mƣa theo 3 chỉ tiêu khác 

nhau, đồng thời khảo sát xu thế biến đổi cũng nhƣ tính dự báo đƣợc của 

ngày bắt đầu mùa mƣa (ROD) khu vực này. Kết quả cho thấy ngày bắt 

đầu mùa mƣa ở Nam Bộ dao động trong khoảng cuối tháng 4 đến cuối 

tháng 5. Mùa mƣa diễn ra không đồng đều giữa các khu vực mà thƣờng 

đến sớm hơn ở phía Nam sau đó là phía Bắc. Nghiên cứu đã áp dụng 

phƣơng pháp phi tham số dựa vào hệ số góc Sen và kiểm nghiệm phi 

tham số Mann-Kendal để đánh giá xu thế biến đổi của ngày bắt đầu 

mùa mƣa. Kết quả là ngày bắt đầu mùa mƣa khu vực Nam Bộ có xu thế 

đến sớm hơn. Việc sử dụng các vùng trong bản đồ tƣơng quan giữa 

ROD và các trƣờng SST, U850 và PRMSL làm các nhân tố dự báo ban 

đầu kết hợp với thủ tục lọc nhân tố bằng phƣơng pháp hồi qui từng 

bƣớc để xây dựng phƣơng trình dự báo ROD cho Nam Bộ. Bằng cách 

đánh giá sai số cùng với việc kiểm nghiệm phƣơng trình hồi quy cho bộ 

số liệu độc lập cho phép nhận định rằng vấn đề dự báo ROD là hoàn  

toàn có thể thực hiện đƣợc. Sai số dự báo ROD khá nhỏ và không biến 

động nhiều. 

428  Đại học 

Thử nghiệm dự 

báo đợt nắng 

nóng từ ngày 

02/06-04/06 năm 

2017 trên khu vực 

đồng bằng bắc bộ 

và bắc trung bộ 

bằng mô hình 

WRF 

Nguyễn Minh 

Cƣờng 

PGS.TS. 

Nguyễn Minh 

Trƣờng 

Nắng nóng là một trong những loại hình thời tiết rất đặc trƣng trong 

mùa hè ở các quốc gia khu vực nhiệt đới, gây ảnh hƣởng không nhỏ đến 

mọi hoạt động đời sống, kinh tế xã hội, sinh thái và môi trƣờng. Nắng 

nóng tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, sức khỏe con ngƣời, 

gây nên những điều kiện bất lợi cho hoạt động xã hội, môi trƣờng xung 

quanh và sinh hoạt của ngƣời dân. Do đó, công tác dự báo thời tiết nói 

chung và dự báo nắng nóng nói riêng rất ý nghĩa đối với đời sống xã 

hội. Ở Việt Nam hiện tƣợng nắng nóng thƣờng xuất hiện vào các tháng 

mùa hè, khi hoàn lƣu áp thấp nóng phía Tây mở rộng hoạt động kết hợp 

với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh,các tinh Bắc bộ và Bắc trung bộ 

thƣờng xảy ra nắng nóng dữ dội. Điển hình vào mùa hè 2017, một đợt 
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nắng nóng gay gắt đã xảy ra bắt đầu từ ngày 2/6 và kéo dài đến hết ngày 

4/6trên khu vực Bắc Bộ và và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên với nền 

nhiệt độ cao nhất phổ biến 37°C–41°C, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ 

cao vƣợt mức lịch sử. Mô hình chạy 2 lƣới lồng tƣơng tác của WRF cho 

kết quả lƣới lồng với độ phân giải ngang 5km mịn hơn và chi tiết hơn. 

Mô phỏng trƣờng gió 10m về hƣớng, tốc độ và áp suất bề mặt từ mô 

hình cho kết quả khá tốt. Tuy nhiên, kết quả trƣờng nhiệt độ bề mặt mô 

hình đƣa ra chƣa chính xác. Nhiệt độ từ mô hình đƣa ra cao hơn dữ liệu 

phân tích GFS và số liệu quan trắc. Ngoài ra, trƣờng ẩm tƣơng đối 2m 

cũng chƣa chính xác khi kết quả phân tích GFS đƣa ra thấp hơn và trên 

phạm vi rộng hơn so với kết quả mô phỏng của mô hình. Mô phỏng 

trƣờng nhiệt của mô hình tại mực 700mb chƣa chính xác so với dữ liệu 

tái phân tích, tuy nhiên mô phỏng gió khá tốt. Các mực 500mb và 

300mb mô phỏng khá chính xác. Kết quả nội suy nhiệt độ một số trạm 

từ mô hình so với số liệu quan trắc là khá cao. Đặc biệt, một số trạm 

khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, kết quả dự báo cao hơn so với số liệu quan 

trắc khá nhiều. Song vẫn có thể đƣa ra đƣợc cảnh báo kịp thời về nắng 

nóng. 

429  Đại học 
Đặc trƣng hạn 

hán ở Nam Bộ 

Nguyễn Thị 

Diệp 

GS.TS. Phan 

Văn Tân 

Hạn hán là một thảm họa của tự nhiên gây cản trở nền văn minh trong 

suốt quá trình lịch sử. Nó ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống tự nhiên, hệ 

sinh thái và nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, từ nền tảng văn hóa, nông 

nghiệp đến giao thông, cung cấp nƣớc sinh hoạt và các ngành công 

nghiệp phức tạp hiện đại. Nhiều yếu tố bị ảnh hƣởng bởi hạn hán nhƣ 

sự phân bố không gian và thời gian, nhu cầu về cung cấp nƣớc cho hoạt 

động của con ngƣời. Khóa luận này sử dụng chuỗi số liệu nhiệt độ và 

lƣợng mƣa tại các 7 trạm quan trắc khí tƣợng khu vực Nam Bộ trong 

giai đoạn 1981-2014 để tính toán và khảo sát các đặc trƣng của hạn hán 

trên vùng khí hậu ở Nam Bộ theo chỉ số chuẩn hóa lƣợng mƣa SPI và 

chỉ số chuẩn hóa lƣợng bố hơi SPEI với các chu kỳ tính là 6 tháng và 12 

tháng. Ngoài ra nghiên cứu sử dụng thêm số giám sát ENSO – ONI để 

xem xét ảnh hƣởng của El nino đến các đặc trƣng hạn hán. Nghiên cứu 

đã làm rõ đƣợc các đặc điểm của hạn hán nhƣ thời điểm bắt đầu, thời 
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điểm kết thúc, độ dài, cƣờng độ, mức độ khắc nghiệt và tần suất của hạn 

hán ở Nam Bộ là tiền để giúp việc cảnh báo hạn hán một cách chính xác 

và hiệu quả hơn, làm cho kết quả nghiên cứu hạn hán mang nhiều tính 

ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình đƣa ra quyết định và quản lý tài nguyên nƣớc của các nhà quản lý. 

430  Đại học 

Thử nghiệm xây 

dựng chỉ số phơn 

cho Bắc Trung Bộ 

- Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Duyên 

PGS.TS. Trần 

Quang Đức 

Dựa trên các đại lƣợng đặc trƣng cho phơn, nghiên cứu xây dựng chỉ số 

phơn dựa trên hai biến nhiệt độ và độ ẩm. Sử dụng số liệu đầu ra tháng 

7 năm 2007 của mô hình chỉ  ra ngày có phơn, trên cơ sở đó xác định 

ngƣỡng xuất hiện phơn trên cả 3 trạm Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu  cho 

thấy chỉ  số  phơn hoàn toàn phản ánh đƣợc đặc trƣng của phơn và việc 

xác định ngƣỡng bằng mô hình là hoàn toàn phù hợp dựa trên cơ sở vật 

lý. 

431  Đại học 

Đánh giá số liệu 

mƣa vệ tinh 

GSMaP cho khu 

vực Trung Bộ 

Trần Minh 

Hiếu 

PGS.TS. Vũ 

Thanh Hằng 

Trong những thập kỷ gần đây việc sử dụng công nghệ viễn thám vào 

mục đích đo mưa mang lại nhiều lợi ích trong việc cung cấp số liệu 

lượng mưa để phục vụ nghiên cứu khoa học cũng như đời sống hằng 

ngày, tiêu biểu có bản đồ mưa vệ tinh toàn cầu (GSMaP). Tuy nhiên tại 

Việt Nam các nghiên cứu đánh giá số liệu mƣa vệ tinh GSMaP còn hạn 

chế và quy mô khu vực nghiên cứu còn nhỏ và độ phân giải chƣa tinh. 

Khóa luận đã đánh giá thông qua năm trạm đại diện cho Trung Bộ đó là 

Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng và Trà My cùng với các chỉ số mƣa 

gồm: R20, TSM, CĐM, R1max và các chỉ số đánh giá thống kê: ME, 

RMSE, r, B, POD, FAR và sử dụng hai phƣơng pháp hiệu chỉnh. Khóa 

luận còn đánh giá riêng trong các đợt không khí lạnh. Các kết quả thu 

đƣợc khá khả quan. GSMaP cho kết quả ƣớc lƣợng tốt từ tháng 4-9, từ 

tháng 10-3 cho kết quả ƣớc lƣợng thấp hơn quan trắc. Về giá trị cực đại 

trung bình theo tháng thì GSMaP đã cho ƣớc lƣợng tốt trong cực trị 

lƣợng mƣa thứ nhất, cho ƣớc lƣợng lớn hơn về cƣờng độ và sớm hơn về 

thời gian trong cực trị lƣợng mƣa thứ hai, khi có không khí lạnh thì hệ 

số tƣơng quan giữa hai bộ số liệu giảm đi và GSMaP cho ƣớc lƣợng 

thấp hơn so với quan trắc. Về hệ số tƣơng quan, hai bộ số liệu GSMaP 

và trạm có sự tuyến tính chƣa cao (khoảng 0.6). Chỉ số phát hiện mƣa 

(POD) cũng mới chỉ dừng lại ở con số mức trung bình (khoảng 0.7). 
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Chỉ số cảnh báo sai (FAR) ở mức tƣơng đối cao (khoảng 0.4). Trong 

các tháng chính hè GSMaP cho kết quả tốt hơn so với các tháng chính 

đông và khi có không khí lạnh. Phƣơng pháp hiệu chỉnh thứ nhất đạt kết 

quả tốt hơn so với phƣơng pháp thứ hai và cho kết quả tốt hơn so với 

trƣớc khi hiệu chỉnh từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, có thể sử dụng 

phƣơng pháp thứ nhất để hiệu chỉnh cho kết quả ƣớc lƣợng của GSMaP 

tại trạm Huế và Trà My. 

432  Đại học 

Thống kê động 

lực dự báo hạn số 

ngày bão hoạt 

động trên biển 

đông bằng 

phƣơng pháp hồi 

quy tuyến tính và 

hồi quy độ lệch 

tuyệt đối nhỏ nhất 

(lad) 

Hoàng Danh 

Huy 

GS.TS. Phan 

Văn Tân 

Dự  báo hạn mùa (hay dự  báo mùa) là một trong những bài toán quan  

trọng, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay trên thế giới nói 

chung và  

ở Việt Nam nói riêng. Những thông tin từ dự báo hạn mùa đƣợc kỳ 

vọng là góp  

phần nâng cao hiệu quả  phòng tránh thiên tai, giúp đƣa ra những hƣớng 

giải  

quyết giảm nhẹ và hạn chế tác hại mà thiên tai gây ra, đảm bảo chất 

lƣợng cuộc  

sống, kinh tế bền vững và an sinh xã hội. Bão đƣợc đặc biệt quan tâm 

do có tác  

động rất lớn đến tự nhiên và đời sống sản xuất của ngƣời dân. Trong 

những năm  

gần đây, diễn biến của bão có nhiều thất thƣờng khó dự đoán. Vì vậy 

việc phòng  

chống tác hại của xoáy thuận mà chủ yếu là bão đƣợc đặt lên hàng đầu. 

Trong  

khóa luận này, sử dụng bộ số liệu quan trắc bão trên khu vực biển Đông 

từ năm  

1960 đến năm 2015 và số  liệu dự báo lại các nhân tố tác động đến bão 

của mô  

hình CFS, dự  báo  số  ngày hoạt động của bão trên khu vực biển Đông 

bằng  

phƣơng pháp hồi quy tuyến tính và hồi quy độ  lệch tuyệt đối nhỏ nhất 

đã đạt  
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đƣợc những mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hoạt động của bão trên khu 

vực biển  

Đông và xây dựng phƣơng trình dự báo số ngày hoạt động của bão trên 

khu vực  

biển Đông. Hy vọng đóng góp một phần vào việc dự báo bão trên biển 

Đông, để  

có những giải pháp giúp phòng chống tác động của bão gây ra. 

433  Đại học 

Ảnh hƣởng của sơ 

đồ tham số hóa 

đối lƣu đến dự 

báo mƣa lớn khu 

vực TP. HCM 

bằng Mô hình 

WRF 

Nguyễn Việt 

Hƣng 
TS. Công Thanh 

Những năm trở lại đây, dƣới hiệu ứng biến đổi khí hậu toàn cầu, trrên 

thế giới  

cũng nhƣ ở Việt Nam đã có thể thấy đƣợc các tác động mạnh mẽ của nó 

bằng những  

trận thiên tai lịch sử nhƣ bão, lũ, các đợt hạn hán, mƣa lớn,… Trong số 

đó không thể  

không kể đến những tác động ảnh hƣởng cực lớn tới từ các trận mƣa lớn 

lịch sử và  

việc nghiên cứu nghiên nhân gây ra cũng nhƣ việc dự báo các trận mƣa 

lớn để cảnh  

báo giảm thiệt hại tối đa là điều cực kỳ cấp thiết. Các nghiên cứu mƣa 

lớn ở khu vực  

thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chƣa nhiều do đó mà việc nghiên cứu 

và dự báo  

mƣa ở khu vực này là rất cấp thiết để có thể giảm thiểu tối đa các tác 

động tiêu cực  

của nó tới thành phố. Bằng những kiến thức đã học và sử dụng mô hình 

WRF, cuốn  

khóa luận tiến hành thí nghiệm về ảnh hƣởng cũng nhƣ tác động của 

các sơ đồ tham  

số hóa đối lƣu mây tích có sẵn trong mô hình WRF đến dự báo mƣa lớn 

khu vực  

thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn khóa luận tiến hành mô phỏng lại trận 

mƣa lịch sử tại  

thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày 26/09/2016- trận mƣa lịch sử 
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của thành phố bằng việc thay đổi các sơ đồ tham số hóa nhƣ Kain-

Frisch scheme(KF), Betts-Miller-Janjic scheme(BMJ) và Grell-Devenyi 

ensemble scheme(GD) của mô hình WRF. Kết quả thu đƣợc cho thấy 

sự ảnh hƣởng rõ rệt đến kết quả dự báo hình thế và dự báo mƣa, về 

lƣợng mƣa cũng nhƣ là diện mƣa. Nhận thấy Sơ đồ KF thể hiện tốt hơn 

2 sơ đồ còn lại, và khá tốt cho vùng phía bắc của thành phố, sơ đồ cho 

đƣợc không gian mƣa trong thời gian sự kiện. Tuy nhiên sơ đồ KF, B và 

GD chƣa thể mô phỏng chính xác khoảng thời gian mƣa, dự báo mƣa 

xảy ra sớm hơn so với thực tế khoảng 3-5h đồng hồ và lƣợng mƣa dự 

báo chƣa chính xác và khá nhỏ so với thực tế. 

434  Đại học 

Nghiên cứu biến 

đổi mùa khí hậu 

khu vực Bắc 

Trung Bộ - Việt 

Nam 

Trần Thị Lan 
PGS.TS. Trần 

Quang Đức 

Trong những thập kỉ gần đây, nhân loại đã và đang trải qua các biến 

động bất thƣờng của khí hậu. Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong 

những quốc gia chịu ảnh hƣởng nặng nề của biến đổi khí hậu trong thế 

kỉ tới. Vì vậy mà đã có rất nhiều vấn đề quan trọng của biến đổi khí hậu 

đƣợc nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu xu thế biến đổi và tính biến động 

của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan, các yếu tố khí tƣợng…, tuy nhiên 

các nghiên cứu về biến đổi mùa khí hậu ở Việt Nam còn rất ít nhất vì 

vậy khóa luận hƣớng tới mục đích nghiên cứu biến đổi mùa khí hậu khu 

vực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Khóa luận tập trung nghiên cứu và phân 

thích số liệu nhiệt độ, lƣợng mƣa quan trắc trong 50 năm (1964-2013) 

tại các trạm Bắc Trung Bộ nghiên cứu biến đổi mùa khí hậu ở khu vực 

này theo hai nội dung chính biến đổi giá trị mùa và biến đổi mùa theo 

thời gian. Bƣớc đầu nghiên cứu đã cho thấy một số dấu hiệu của biến 

đổi mùa tại khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn dài (1964-2013) cụ 

thể nhƣ nhiệt độ mùa có xu thế tăng, lƣợng mƣa có xu thế giảm ở hầu 

hết các trạm, mùa nóng có xu thế ngày càng sớm hơn và kết thúc ngày 

càng muộn hơn…. 

435  Đại học 

Dự báo mƣa trên 

khu vực ven biển 

Việt Nam hạn 3 

ngày khi có áp 

thấp nhiệt đới trên 

Cao Thùy Linh 
GS.TS. Trần 

Tân Tiến 

Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khi gặp những điều kiện thuận lợi có thẻ cho 

lƣợng mƣa lớn gây những hậu quả nặng nề nhƣ lũ lụt, ngập úng. Khóa 

luận đánh giá khả năng dự báo mƣa của mô hình WRF cho các vùng 

ven biển Việt Nam bởi áp thấp nhiệt đới với hạn 3 ngày và thử nghiệm 

hiệu chỉnh kết quả dự báo lƣợng mƣa của mô hình bằng phƣơng pháp 
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Biển Đông bằng 

mô hình WRF 

hồi quy tuyến tính. Sinh viên thử nghiệm dự báo hai trƣờng hợp ATNĐ 

gần bờ và xa bờ nhận thấy khi ATNĐ càng gần bờ, khả năng dự báo của 

mô hình càng chính xác. Sinh viên đánh giá kết quả dự báo qua sai số 

ME, RMSE và các chỉ số FAR, POD, FAR, CSI và PC cho sự kiện mƣa 

tất định (dự báo mƣa hay không mƣa), mƣa nhỏ (0 -16mm/24h), mƣa 

vừa (16-50mm/24h), mƣa to (50-100mm/24h) và mƣa rất to 

(>100mm/24h). Kết quả đánh giá cho thấy mô hình dự báo rất tốt sự 

kiện mƣa và sự kiện mƣa nhỏ, sự kiện mƣa to và rất to cũng đƣợc dự 

báo khá chính xác tuy nhiên dự báo sự kiện mƣa vừa lại không đƣợc tin 

cậy. Các phƣơng trình hồi quy tuyến tính đƣợc xây dựng theo các vùng 

dự báo hiệu chỉnh lƣợng mƣa tích lũy 24h trong các ngày dự báo thứ 

nhất, thứ hai và thứ ba. Kết quả sau khi thử nghệm hiệu chỉnh kết quả 

dự báo có thể cho thấy khả năng nâng cao kết quả dự báo lƣợng mƣa 

cho ngày dự báo thứ nhất của tất cả các khu vực dự báo trừ khu vực 

Nam Trung Bộ, cho ngày dự báo thứ hai của tất cả các khu vực dự báo 

trừ Nam Bộ và cho ngày dự báo thứ ba của khu vực dự báo Trung Bộ 

và Nam Bộ. 

436  Đại học 

Nghiên cứu biến 

đổi khí hậu ở tỉnh 

Luông Pha Băng- 

Lào 

Meeher Value 
PGS.TS. Trần 

Quang Đức 

Sử dụng số liệu trong giai đoạn 1996 – 2016, tại trạm Luông Pha Băng, 

để  

nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Luông Pha Băng. Kết quả khóa luận cho 

thấy là sự  

biến đổi nhiệt độ  tối cao năm nhiệt độ có xu thế giảm khoảng 

0,01˚C/năm, nhiệt  

độ  tối thấp năm  nhiệt độ  có xu thế  tăng khoảng 0,02˚C/năm, sự  biến 

đổi lƣợng  

mƣa năm lƣợng mƣa có xu thế tăng khoảng 15,3 mm/năm.  

Sử dụng số  liệu trong giai đoạn 1990 – 2004,  tại trạm Viêng Chăn, để  

so  

sánh sự  biến  đổi  khí hậu giữa  Luông Pha Băng  và Viêng Chăn,  

chuỗi số  liệu  

không trùng thời điểm. Kết quả khóa luận cho thấy là biến đổi khí hậu 

thể hiện có  
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rõ nét trên 2 khu vực nghiên cứu: Luông Pha Băng và Viêng Chăn, điển 

hình là  

các cực trị của các đại lƣợng khí tƣợng có xu thế tăng dần nhiệt độ và 

lƣợng mƣa.  

Ở Luông Pha Băng nhiệt độ cực đại có xu thế giảm, trong khi ở Viêng 

Chăn thì  

ngƣợc lại. Điều này ngƣợc lại với lƣợng mƣa, nơi mƣa ít có xu thế ngày 

càng ít  

mƣa còn nơi mƣa nhiều thì có xu thế tăng. 

437  Đại học 

Dự báo trƣờng 

gió trên biển Việt 

Nam hạn 3 ngày 

khi có áp thấp 

nhiệt đới trên 

Biển Đông bằng 

mô hình WRF 

Y Mây 
GS.TS. Trần 

Tân Tiến 

Tóm tắt nội dung khóa luận tốt nghiệp :   

Việt Nam là một quốc gia ven biển nằm bên bờ  tây của Biển Đông. 

Hàng năm  

Việt Nam phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại do bão và áp thấp nhiệt đới 

(ATNĐ) trên  

biển gây ra. Với tính chất phức tạp của trƣờng gió và tính nguy hiểm 

của ATNĐ, nắm  

bắt đƣợc các thông tin về ATNĐ trƣớc khi nó đổ bộ là rất cần thiết. Do 

vậy khóa luận  

sẽ đƣa ra vấn đề nghiên cứu dự báo trƣờng gió trên biển khi có ATNĐ 

trên biển Đông  

sử dụng mô hình WRF bằng phƣơng pháp xây dựng phƣơng trình hồi 

quy tuyến tính và đánh giá sai số mô hình. Sinh viên thử nghiệm dự báo 

với 5 đợt ATNĐ, chia vùng biển dự báo thành 14 vùng dự báo trên 3 

khu vực : phía bắc vùng biển dự báo, giữa vùng biển dự báo và phía 

nam vùng biển dự báo. Sau đó xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến 

tính và đánh giá sai số RMSE đối với tốc độ gió và sai số MAE đối với 

hƣớng gió trên từng khu vực. Kết quả đánh giá cho thấy mô hình dự báo 

tƣơng đối tốt trƣờng gió ở cả 3 khu vực. Đối với tốc độ gió : sai số 

trung bình bình phƣơng trên bộ số liệu độc lập trong khoảng 0,65 – 2.31 

m/s và sai số trung bình bình phƣơng trên bộ số liệu phụ thuộc trong 

khoảng 0.65 – 2.87 m/s. Đối với hƣớng gió : bằng phƣơng pháp hiệu 

chỉnh Bias với sai số trung bình tuyệt đối của mô hình trƣớc hiệu chỉnh 
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trong khoảng 5 – 37,6 º, sai số trung bình tuyệt đối của mô hình sau khi 

hiệu chỉnh nằm trong khoảng 3,12 – 32,3º. 

438  Đại học 

Thống kê động 

lực dự báo hạn số 

lƣợng bão hoạt 

động trên biển 

đông bằng 

phƣơng pháp hồi 

quy tuyến tính và 

hồi quy độ lệch 

tuyệt đối nhỏ nhất 

(lad) 

Nguyễn Đình 

Quân 

GS.TS. Phan 

Văn Tân 

Bão là một loại thiên tai có mức độ phá hủy nghiêm trọng trên một khu 

vực lớn. Bão ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp đến hầu hết các hoạt động 

kinh tế và đời sống của con ngƣời. Trong bài toán dự báo bão, có thể 

chia thành các lớp bài toán  khác nhau tuỳ thuộc vào hạn dự báo: Dự 

báo bão ở quy mô thời tiết và dự báo bão ở quy mô nội mùa (10 ngày 

đến khoảng 45 ngày) hoặc quy mô mùa (dƣới 1 năm). Dự báo bão quy 

mô thời tiết là dự báo quỹ đạo và cƣờng độ của một cơn bão cụ thể sau 

khi nó đã hình thành và đang trong quá trình di chuyển, với hạn dự báo 

1,2,3,5 ngày. Dự báo bão thời tiết có thể cung cấp thông tin cho việc 

ứng phó kịp thời với tác động của cơn bão đang hoạt động. Khác với dự 

báo bão thời tiết, dự báo bão hạn mùa không dự báo cho một cơn bão cụ 

thể, mà cung cấp thông tin dự báo về quỹ đạo và cƣờng độ của các cơn 

bão có thể xuất hiện trong mùa tới. Dự báo bão là một bài toán khó, 

nhận đƣợc nhiều sự quan tâm trong đó có việc dự báo số lƣợng bão xuất 

hiện trong tƣơng lai. Các nghiên cứu liên tục đƣợc thực hiện với những 

phƣơng pháp mới nhằm tạo ra dự báo tốt nhất. Vì vậy khóa luận này 

thực hiện việc dự báo tổng số lƣợng bão xuất hiện vào mùa bão hàng 

năm trên khu vực biển Đông bằng phƣơng pháp thống kê động lực. Số 

liệu sử dụng trong khóa luận gồm: Số liệu quỹ đạo xoáy thuận nhiệt đới 

của UNYSIS tại địa chỉ http://weather.unisys.com, số liệu dự báo lại 

quá khứ một số trƣờng khí quyển đại dƣơng của mô hình CFS phiên 

bản 2 giai đoạn 1982-2009. Kết quả xây dựng đƣợc một phƣơng trình 

dự báo bằng phƣơng pháp hồi quy tuyến tính và một phƣơng trình dự 

báo bằng phƣơng pháp LAD. Kết quả cho thấy phƣơng trình dự báo 

nắm bắt đƣợc biến động chung của tổng số lƣợng bão trong mùa bão, 

tuy nhiên sai số còn khá lớn. 

439  Đại học 

Mô phỏng và 

nghiên cứu cơ chế 

đợt mƣa lớn 13-

16/10/2016 tại 

Nguyễn Anh 

Quốc 

TS. Nguyễn Văn 

Hiệp 

Mƣa lớn là một hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm, có thể gây ra lũ lụt, 

ngập úng, sạt lở đất,... ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng, đời 

sống sinh hoạt, hoạt động kinh tế - xã hội của con ngƣời. Đợt mƣa lớn 

13-16/10/2016 là đợt mƣa kỷ lục đã gây ra nhiều thiệt hại về ngƣời và 
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Miền Trung trong 

điều kiện áp thấp 

nhiệt đới kết hợp 

không khí lạnh 

của. Khóa luận mô phỏng lại đợt mƣa bằng mô hình WRF, dựa trên các 

kết quả mô phỏng để phân tích cơ chế của đợt mƣa, và tìm hiểu yếu tố 

quan trọng ảnh hƣởng đến lƣợng mƣa. Từ tập số liệu đầu ra của mô 

hình dự báo toàn cầu GFS (GFS Forecasts), khóa luận tiến hành mô 

phỏng đợt mƣa lớn với các trƣờng ban đầu và điều kiện biên của số liệu 

đƣợc lấy từ 00Z ngày 13/10/2016 đến 00Z ngày 16/10/2016, độ phân 

giải thời gian 12 tiếng, đƣợc cung cấp bởi NOAA. Các kết quả mô 

phỏng cho thấy khả năng mô phỏng của mô hình tƣơng đối khả quan. 

Nguyên nhân gây ra đợt mƣa lớn là do sự hội tụ của hoàn lƣu áp thấp 

nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc đƣợc tăng cƣờng. Quá trình vận 

tải ẩm kết hợp với hội tụ mực thấp ảnh hƣởng đến lƣợng mƣa trong suốt 

quá trình. Gió mùa đông bắc đến Việt Nam đi qua biển, nên lƣợng ẩm 

lớn đƣợc gió mùa mang đến trong suốt đợt mƣa, kết hợp với lƣợng ẩm 

sinh ra do áp thấp nhiệt đới làm tăng cƣờng lƣợng mƣa. 

440  Đại học 

Đánh giá kết quả 

ƣớc lƣợng mƣa 

lớn từ dữ liệu 

Radar thời tiết 

cho khu vực TP. 

HCM 

. Nguyễn Nhƣ 

Quý 

GS.TS. Trần 

Tân Tiến 

Mƣa lớn là nguyên nhân chính gây ra lũ ở vùng nam bộ và đã để 

lại những hậu quả nghiêm trọng cho vùng này, tuy nhiên ở Việt Nam 

nói chung và vùng Nam Bộ nói riêng hệ thống các trạm đo mƣa vẫn còn 

khá thƣa thớt, đặc biệt trên một số khu vực nhƣ vùng núi hay địa hình 

phức tạp, việc đăt trạm đo mƣa là rất khó,  khiến cho việc đo mƣa ở các 

khu vực này trở nên vô cùng khó khăn. Ngày nay, mạng lƣới radar ở 

Việt Nam đã và đang đƣợc phát triển khá mạnh để phục vụ dự báo thời 

tiết. Radar có thể đƣợc dùng để đo mƣa và có ƣu điểm là có thể chỉ ra 

tổng lƣợng mƣa trên một vùng không gian rộng, bao quát cả vùng mƣa. 

Tuy nhiên, việc chọn phƣơng thức ƣớc lƣợng mƣa chính xác cho các 

vùng là việc làm cần thiết. Khóa luận tập trung vào đánh giá và phân 

tích kết quả ƣớc lƣợng mƣa cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh với dữ 

liệu lấy từ radar thời tiết đƣợc ƣớc lƣợng qua 5 công thức: công thức 

ƣớc lƣợng mƣa Marshall-Palmer, công thức đƣợc Nguyễn Hƣớng Điền 

đƣa ra theo nghiên cứu năm 2015, công thức ƣớc lƣợng mƣa dông của 

Joss, công thức ƣớc lƣợng mƣa dông của Jones, công thức ƣớc lƣợng 

mƣa diện rộng của Joss, ƣớc lƣợng mƣa trực tiếp từ sản phẩm VIL. 
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441  Đại học 

Dự báo trƣờng 

gió trên biển Việt 

Nam hạn 3 ngày 

khi có áp thấp 

nhiệt đới trên 

Biển Đông bằng 

mô hình ETA 

Phạm Thị 

Thúy 

GS.TS. Trần 

Tân Tiến 

   Việt Nam là một quốc gia ven biển với đƣờng bờ biển dài 3260 km 

trải dài từ  

Bắc xuống Nam, do vậy Việt Nam là một trong những quốc gia có nguy 

cơ cao nhất  

ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dƣơng chịu tác động của các xoáy 

thuận nhiệt đới.  

Do đó, để hạn chế những mất mát về ngƣời và vật chất, thì công tác dự 

báo gió  

trong xoáy thuận nhiệt đới là rất quan trọng. Cùng với các mô hình 

WRF, MM5,  

RAM,…Mô hình ETA cũng là một mô hình đƣợc đƣa vào sử dụng phổ 

biến ở nhiều  

trung tâm dự báo trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do đó, ETA là 

mô hình đƣợc  

lựa chọn để dự báo trƣờng gió trên biển Việt Nam khi có áp thấp nhiệt 

đới trên Biển  

Đông. Em đã tiến hành dự báo 7 trƣờng hợp áp thấp nhiệt đới với hạn 

dự báo 72h.  

Đồng thời sử dụng trƣờng đƣờng dòng gió tái phân tích do Trung tâm 

dự báo khí  

tƣợng hạn vừa Châu Âu (ECMWF) cung cấp để so sánh với trƣờng gió 

mà mô hình  

dự  báo. Trong bài đã xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính để  dự  

báo cho  

modul tốc độ gió và hƣớng gió cho ba khu vực: Vịnh Bắc Bộ, khu vực 

biển Trung  

Bộ và khu vực biển Nam Bộ. Sai số trung bình tuyệt đối modul tốc độ 

gió đối với  

bộ số liệu phụ thuộc trong khoảng từ 0,8 – 1,5 m/s, đối với bộ số liệu 

độc lập trong  

khoảng từ 0,3 – 2,1 m/s. Sai số  trung bình tuyệt đối hƣớng gió đối với 

bộ số  liệu  
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phụ thuộc trong khoảng từ 9 – 40 độ, đối với bộ số liệu độc lập trong 

khaongr từ 8 –  

122 độ. Từ đó, thấy rằng mô hình ETA có thể ứng dụng để dự báo 

trƣờng gió trên  

biển Việt Nam khi có áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.   

442  Đại học 

Thử nghiệm dự 

báo mƣa lớn ngày 

14 - 15/09/2015 

bằng mô hình 

WRF 

Nguyễn Việt 

Tiến 
TS. Công Thanh 

Mƣa là một trong những hiện tƣợng đóng vai trò chính trong chu kỳ 

nƣớc, giúp điều phối không chỉ nguồn nƣớc mà còn năng lƣợng trong 

vòng tuần hoàn chung của Trái Đất. Mƣa sinh ra bởi một chuỗi các chu 

trình tuần hoàn, bay hơi từ các mặt thoáng, ngƣng tụ thành mây dƣới 

dạng hạt siêu nhỏ rồi rơi xuống do lực hấp dẫn từ Trái Đất. Mƣa cung 

cấp điều kiện thuận lợi cho vô số hệ sinh thái, cung cấp nƣớc uống, 

nƣớc cho canh tác và cả trong các hoạt động khai thác thủy điện. Thế 

nhƣng, mƣa lớn cũng có thể trở thành một dạng thời tiết cực đoan, gây 

ra ngập úng, lũ lụt, sạt lở,… Một trong nhƣng nguyên nhân gây mƣa lớn 

điển hình là do sự đổ bộ của bão và hoàn lƣu sau khi bão suy yếu. 

Lƣợng mƣa của bão phụ thuộc không những vào cƣờng độ và kích 

thƣớc của bão khi đổ bộ, thực tế, còn rất nhiều tƣơng tác phức tạp khác. 

Mục đích của khóa luận này tập trung vào thử nghiệm dự báo mƣa lớn 

ngày 14 - 15/9/2015, khi cơn bão số 3 VAMCO đổ bộ gây ra mƣa lớn 

khắp Trung bộ, nghiên cứu này sử dụng mô hình WRF kết hợp với việc 

cập nhật số liệu nhiệt độ mặt biển (SST) nhằm đánh giá khả năng dự 

báo của mô hình WRF khi đƣợc bổ sung số liệu SST cũng nhƣ đánh giá 

ảnh hƣởng của biến này đến sự kiện mƣa lớn trong hai ngày dự báo. 

Trong các thử nghiệm đƣợc cập nhật SST, đã có những cải thiện trong 

khả năng dự báo, khi mà các chỉ số thống kê cho kết quả tốt hơn nhƣng 

chƣa hoàn toàn đáng kể so với các thử nghiệm mặc định và thử nghiệm 

sử dụng bộ SST tái phân tích. Trong sự kiện mƣa lớn này, mô hình 

WRF đã không đáp ứng đƣợc độ chính xác cho dự báo mƣa lớn, việc 

cập nhật SST khiến dự báo đƣa ra những tâm mƣa lớn hơn (trong phần 

3.2.3) tuy nhiên mô hình vẫn đánh giá thấp lƣợng mƣa và cập nhật SST 

mang lại những cải thiện không đáng kể cho trƣờng hợp này. 

443  Đại học Ảnh hƣởng của Nguyễn Hoàng TS. Công Thanh Mƣa là một hiện tƣợng khá quen thuộc và có vai trò cực kỳ quan trọng 
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độ phân giải lƣới 

đến dự báo mƣa 

lớn khu vực TP. 

HCM bằng Mô 

hình WRF 

Tuyên đối với cả con ngƣời. Mƣa lớn liên tiếp trong nhiều ngày hay cƣờng độ 

lớn trong thời gian ngắn sẽ gây ra các hệ quả vô cùng nguy hiểm khó 

lƣờng nhƣ ngập lụt, lũ, lũ quét và sạt lở đất,…gây ảnh hƣởng trực tiếp 

đến đời sống, kinh tế thậm chí là tính mạng con ngƣời. Vì vậy nhằm 

giảm thiểu và phòng tránh các hậu quả do mƣa lớn gây ra thì việc 

nghiên cứu dự báo mƣa lớn là rất quan trọng và cần đƣợc quan tâm. Dự 

báo mƣa, đặc biệt là dự báo mƣa lớn là một lĩnh vực khó do các yếu tố 

gây ra mƣa rất đa dạng và thƣờng là sự kết hợp hai hay nhiều hình thế 

khác nhau. Trong công tác dự báo nghiệp vụ thời tiết, dự báo định 

lƣợng mƣa (trƣớc một vài giờ đến 3 ngày) là một trong những bài toán 

khó nhất, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả những nƣớc có nền khoa 

học và công nghệ hiện đại trên thế giới. Vì vậy để có cái nhìn tổng quan 

nhất cho việc dự báo mƣa ở các quy mô khác nhau việc lựa chọn chính 

xác độ phân giải trong công việc dự báo là vô cùng quan trọng. Khóa 

luận ảnh hƣởng của độ phân giải đến dự báo mƣa lớn tại khu vực thành 

phố Hồ Chí Minh bằng mô hình WRF tập trung vào so sánh, đánh giá 

khả năng dự báo của mô hình WRF ở các độ phân giải khác nhau thông 

qua những hình ảnh đầu ra từ mô hình, những hình ảnh thực tế lấy từ 

các trung tâm lớn cũng nhƣ việc tính toán các chỉ số sai số bằng cách so 

sánh số liệu đầu ra từ mô hình với số liệu thực tế tại các trạm, trung 

tâm. Kết quả ban đầu cho thấy mô hình đã dự báo khá tốt hình thế cũng 

nhƣ lƣợng mƣa trong những ngày đầu tiên thử nghiêm của mô hình đặc 

biệt là ở miền có độ phân giải tốt hơn với những chỉ số sai số nhỉnh hơn 

là -25.9 so với độ phân giải kém hơn là -26.6. 

444  Đại học 

Dự báo đợt mƣa 

lớn 2-3/11/1999 ở 

Trung Bộ bằng 

mô hình WRF 

Đào Văn Dũng TS. Công Thanh 

Trận lũ lụt lịch sử với tên gọi "Đại hồng thủy năm 1999" đã xảy 

ra cách đây 19 năm. Đó là trận lũ mà mƣa bắt đầu vào đêm 1/11 và kéo 

dài suốt một tuần lễ. Cả miền Trung (từ Quảng Trị đến Bình Định) chìm 

trong biển nƣớc. Trong đó, tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất sau đợt lũ kinh 

hoàng này là Thừa Thiên-Huế. Đối với ngƣời dân nơi đây, đợt lũ lịch sử 

đã đi vào ký ức khó phai mờ và trở thành nỗi ám ảnh không thể nào 

quên. 

Khóa luận này hƣớng đến nghiên cứu sự biến đổi của hoàn lƣu quy mô 
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lớn liên quan đến sự xuất hiện và khả năng dự báo của mô hình tỏng đợt 

mƣa lớn lịch sử này. Trong khóa luận sƣ dụng số liệu tái phân tích 

NOAA, số liệu mƣa trạm và số liệu mƣa GPCP .Các số liệu đƣợc phân 

tích từ ngày 1.1.1999 đến ngày 5.1.1999, khóa luận sử dụng mô hình dự 

báo WRF với độ phân giải 30x30 km với số liệu đầu vào là số liệu GFS 

để dự báo đợi mƣa lớn này. 

445  Đại học 

Ứng dụng mô 

hình Mike 11 mô 

phỏng lũ lƣu vực 

sông Cả 

Phạm Ngọc 

Ánh 

PGS.TS. Trần 

Ngọc Anh 

  Hệ thống sông Cả do dòng chính sông Cả và các sông nhánh tạo thành. 

Dòng  

chính công Cả bắt nguồn từ vùng núi Mƣờng Khút, Mƣờng Lập, cao 

(1.800-2.000) m  

trên lãnh thổ nƣớc Lào. Ở đây, sông Cả do 2 sông Nậm Nơn và Nậm 

Mô hợp thành.  

Sau đó, sông Cả theo hƣớng tây bắc  -  đông nam chảy vào lãnh thổ 

Việt Nam tại  

Keng Du thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, rồi tiếp tục chảy 

qua các  

huyện Tƣơng Dƣơng, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chƣơng, Nam Đàn, 

Hƣng  

Nguyên, thành phố Vinh rồi đổ ra Vịnh Bắc Bộ tại cửa Hội. Dòng chính 

sông Cả dài  

531 km, trong đó có 361 km  trong lãnh thổ nƣớc ta.  

  Thiên tai là rào cản rất lớn trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội 

của cả nƣớc  

nói chung và Bắc Trung Bộ nói riêng trong đó có lƣu vực sông Cả. 

Những năm gần  

đây, lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều gây thiệt hại rất lớn đến con ngƣời, 

của cải và môi  

trƣờng sinh thái. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng với sự tác 

động của biến  

đổi khí hậu và tình hình mƣa lớn gây ngập úng và lũ lụt.  Việc phát hiện 

ra lũ sớm  

giúp phòng tránh và giảm thiểu đƣợc phần nào hậu quả nghiêm trọng 
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mà lũ quét gây  

ra.  

  Lƣu vực sông Cả nói riêng là nơi chịu ảnh hƣởng nặng nề của lũ lụt 

(những trận  

lũ lụt nghiêm trọng vào tháng 9/1978, tháng 10/1988, tháng 9/2002, 

tháng 10/2010)  

gây thiệt hại lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.  

  Việc áp dụng mô hình toán thủy văn vào xây dựng và giải quyết các 

bài toán về  

lũ giúp cho việc mô phỏng lũ trở nên đơn giản và đem lại kết quả tƣơng 

đối chính  

xác. Mike 11 là mô hình 1 chiều, có độ tin cậy cao, độ linh hoạt và tiện 

ích giúp tiết  

kiệm thời gian và chi phí thực hiện, dễ dàng sử dụng để mô phỏng các 

trận lũ trong  

quá khứ, hiện tại và dự báo các kịch bản lũ cho tƣơng lai.  

Khóa luận đã xây dựng thành công bộ mô hình Nam – MIKE 11 mô 

phỏng lũ trên  

lƣu vực Vu Gia – Thu Bồn với các kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô 

hình khá tốt.   

446  Đại học 

Ứng dụng mô 

hình Mike 11 mô 

phỏng lũ trên lƣu 

vực sông Mã 

Lâm Văn 

Dƣơng 

PGS.TS. Trần 

Ngọc Anh 

  Sông Mã có tổng diện tích lƣu vực sông 28.400 km2 

, nằm trên lãnh thổ 2 Quốc  

gia là Lào và Việt Nam. Toàn bộ lƣu vực sông Mã nằm trong toạ độ địa 

lý từ  

22o 37‟30” đến 20o37‟30” độ vĩ Bắc và 103o05‟10” đến 106o05‟10” 

độ kinh Đông. Trên đất Việt Nam lƣu vực sông Mã nằm trong địa giới 

hành chính của 5 tỉnh: Lai  

Châu, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá và Nghệ An. Phía Bắc giáp lƣu 

vực sông Đà,  

sông Bôi chạy suốt từ Sơn La về đến Cầu Điền Hộ. Phía Nam giáp lƣu 

vực sông  

Hiếu, sông Yên, sông Đơ. Phía Tây giáp lƣu vực sông Mê Kông. Phía 
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Đông là  

Vịnh Bắc Bộ chạy dài từ cửa sông Càn đến cửa sông Mã với chiều dài 

bờ biển 40  

km.  

  Dòng chính sông Mã bắt nguồn từ  i Phu Lan (Tuần Giáo  - Lai Châu) 

chảy  

theo hƣớng Tây Bắc  - Đông Nam. Đến Chiềng Khƣơng (Sơn La) sông 

chảy qua  

đất Lào và trở lại đất Việt Nam tại Mƣờng Lát rồi đổ ra biển tại Cửa 

Hới.   

  Lƣu vực sông Mã – Chu có địa hình rất đa dạng, nổi bật là địa hình 

cao nguyên  

thể hiện rõ ở vùng thƣợng lƣu và trung lƣu sông Mã, sông Chu. Ở đây 

dạng địa  

hình mặt bằng chiếm ƣu thế, độ cao tƣơng đối không lớn, độ chia cắt 

yếu. D ng  

chính sông Mã c n đang trong giai đoạn đào l ng mạnh. Hƣớng dốc chính 

địa hình  

theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam có cao độ biến đổi từ 2000m đến 

10m. Có thể  

chia địa hình sông Mã thành 3 dạng chính:   

  + Địa hình vùng núi cao: Dạng địa hình này nằm chủ  yếu  ở  phía 

thƣợng  

nguồn sông trong vùng Tây Bắc, Lào. Đây là miền uốn nếp phía Tây 

của Bắc Việt Nam, nơi có hoạt động kiến tạo nâng lên mạnh mẽ tạo nên 

các dạng địa hình núi và  

cao nguyên có độ chia cắt mạnh theo chiều thẳng đứng.  

  + Vùng gò đồi: Chủ yếu ở vùng trung lƣu sông Mã, lƣu vực sông Âm, 

sông  

Bƣởi. Diện tích dạng địa hình vùng này là 3305 km2 

 chiếm 11,75% diện tích toàn lƣu vực. Đây là vùng có tiềm năng phát 

triển cây công nghiệp ngắn ngày. Tuy nhiên do sự chia cắt của địa hình 
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mạnh tạo nên những sông suối và thung lũng hẹp, về mực nƣớc mùa 

kiệt hạ thấp so với mặt bằng canh tác.  

  + Vùng đồng bằng ven biển: Hạ du sông Mã từ Cẩm Ngọc, Kim Tân, 

Bái  

Thƣợng trở ra cửa sông đồng bằng tƣơng đối bằng phẳng độ cao biến 

đổi từ 20m  

đến 0.5m ở ven biển. Hạ du đồng bằng đƣợc chia cắt bởi các phân lƣu 

nhƣ sông  

Lèn, sông Tào nên vùng chia cắt thành những tiểu vùng riêng biệt tƣơng 

đối độc  

lập với nhau. 

Thiên tai bão lũ luôn xảy ra và có xu hƣớng ngày càng ác liệt với tần 

suất lớn, thời gian truyền lũ nhanh, cƣờng suất lũ lớn và bất ổn định 

thay đổi theo từng đoạn sông và từng trận lũ, thời gian lũ lên rất ngắn từ 

1 đến 3 ngày gây ra ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ lƣu. Cần có một 

phƣơng án khắc phục trƣớc các trận lũ lớn.  

Khóa luận đã xây dựng thành công bộ mô hình NAM – MIKE 11 mô 

phỏng lũ trên  

lƣu vực sông Mã với các kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình khá 

tốt. Khóa  

luận đã bƣớc đầu ứng dụng thử nghiệm bộ công cụ mô hình đã xây 

dựng đƣợc để  

mô phỏng một vài kịch bản lũ khác nhau.   

 

447  Đại học 

Biến thiên cân 

bằng nƣớc các lƣu 

vực sông nhỏ khu 

vực Bắc Bộ 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hảo 

TS. Lê Vũ Việt 

Phong 

Dòng chảy có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành  lƣu vực. 

Việc xác  

định hay tính toán dòng chảy thủy văn có vai trò quan trọng phục vụ 

cho cuộc sống con ngƣời. Nghiên cứu biến thiên cân bằng nƣớc cho 

phép chúng ta đánh giá sự tƣơng tác giữa các thành phần trong vòng 

tuần hoàn thủy văn trên lƣu vực, các tác động của môi trƣờng, đất, cảnh 

quan và khí hậu đến cân bằng nƣớc. Chính vì vậy khóa luận này đã tiến 

hành  nghiên cứu  biến thiên  và phân bố  cân bằng nƣớc nhiều năm  
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cho khu  vực nghiên cứu cụ  thể  là các lƣu vực sông nhỏ  ở Bắc Bộ  

dựa trên biểu đồ  dƣờng cong Budyko. Qua quá trình phân tích sự biến 

thiên và phân bố cân bằng nƣớc cho các lƣu vực, có thể nhận thấy các 

đặc điểm sau đây: Nói chung các  sông vùng Bắc Bộ nằm trong vùng 

khí hậu khá ẩm ƣớt dao động quanh đƣờng cong thực nghiệm Budyko 

với tỷ lệ cho tất cả các trạm trong khoảng 0.5 đến 1, phân bố cân bằng 

nƣớc cho các lƣu vực sông ở khu vực Bắc Bộ khá tƣơng đồng, khoảng 

biến thiên giữa  tỉ  lệ    

 tƣơng đối hẹp. Sự giống nhau chủ yếu là do khí hậu trong vùng khá 

tƣơng đồng dẫn  

ảnh hƣởng đến lƣợng mƣa và bốc hơi tiềm năng. Sự khác nhau giữa các 

đại lƣợng tỉ lệ  có thể do sự khác biệt về địa hình dẫn đến phân bố dòng 

chảy khác nhau. 

448  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá biến đổi lòng 

dẫn xung quanh 

cụm hai công 

trình mỏ hàn 

Trần Thị 

Hƣơng 

Th.S Nguyễn 

Đức Hạnh 

Hiện nay, loại công trình chỉnh trị sông dạng mỏ hàn đang ngày càng 

đƣợc  

sử dụng nhiều  và  thƣờng đƣợc bố  trí thành một cụm gồm nhiều hơn 1 

công.  Tuy  

nhiên, khu vực xung quanh các mỏ hàn thƣờng có diễn biến xói phức 

tạp, gây phá  

hoại công trình. Vì thế  nghiên cứu diễn biến  xói sau khi có công trình  

là  cần  

thiết trong thiết kế an toàn công trình. Trên thế giới nói chung cũng nhƣ 

ở nƣớc ta  

nói riêng thì vẫn còn những hạn chế nghiên cứu về xoí lở một cụm gồm 

nhiều công  

trình mỏ hàn bố trí liên tiếp nhau.  

Teraguchi Hiroshi (2011) đã nghiên cứu cơ chế gây xói xung quanh 

cụm hai  

công trình mỏ hàn bằng thí nghiệm vật lý.  Tuy nhiên do nhiều hạn chế  

về hƣớng  

tiếp cận mô hình vật lý nên nghiên cứu này đã ứng dụng mô hình toán 

để mô phỏng  
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lại trƣờng thủy động lực học và quá trình biến đổi đáy trong thí nghiệm 

vật lý của  

Teraguchi Hiroshi, 2011. Kết quả mô phỏng bằng mô hình toán khá phù 

hợp với kết  

quả thí nghiệm vật lý. Đó là cơ sở để có thể sử dụng kết quả mô hình 

toán phân tích  

rõ hơn các cơ chế gây xói xung quanh cụm hai công trình mỏ hàn.  Sau 

đó nghiện  

cứu đánh giá  ảnh hƣởng của hai thông số: chiều dài công trình và 

khoảng cách giữa  

hai công trình đến kết quả mô phỏng của mô hình toán. 

449  Đại học 

Ứng dụng mô 

hình SWAT đánh 

giá diễn biến tài 

nguyên nƣớc mặt 

trên lƣu vực sông 

Lam 

Vũ Viết Long 
Th.S Đặng Đình 

Khá 

Nghiên cứu “ Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến tài nguyên 

nƣớc mặt  

trên lƣu vực sông Lam” đƣợc thƣc hiện bởi  mô hình SWAT tính toán 

trong giai đoạn từ  năm 2010 đến năm 2016 cho thấy: Trung bình hàng 

năm sông Lam đổ ra biển một lƣợng lƣợng nƣớc khoảng 19.1 triệu m3, 

trong đó lƣu vực sông Hiếu và sông La lần lƣợt đóng  góp  khoảng 4.5 

triệu tấn (32.4%) và 2.37 triệu tấn (19.2%). Lƣu lƣợng trung bình năm 

tại các trạm Nghĩa khánh(sông Hiếu), Dừa(sông Lam), Hòa Duyệt(sông 

La)  đạt 120(m3 /s), 393(m3/s) và 63(m3/s), đỉnh lũ trung bình tháng 

của các trạm trên phổ biến nằm trong khoảng 300-500(m3/s), 800-

1400(m3/s) và 200-400(m3/s). Mô-đun dòng chảy bình quân lƣu vực 

sông Lam đạt 34.1(l/s.km2), các giá trị này ở lƣu vực sông Hiếu và sông 

La lần lƣợt là : 26.5(l/s.km2) và  36.1(l/s.km2). Hệ số chuẩn dòng chảy 

năm giữa các vùng trên lƣu vực dao động trong khoảng 0.50-0.59, cụ 

thể toàn lƣu vực sông Lam đạt 0.59, sông Hiếu và sông La là 0.5 và 

0.55. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, quản lý và 

bảo vệ nguồn tài nguyên nƣớc trên lƣu vực, giúp các nhà  quản lý hoạch 

định  những chính sách giúp khai khác và sử dụng nguồn nƣớc hợp lý 

đồng thời hƣớng tới việc sử dụng nguồn tài nguyên nƣớc một cách bền 

vững. 

450  Đại học Tính toán dòng Nguyễn Mai TS. Nguyễn Khóa luận với đề tài : “ Tính toán dòng chảy lũ đến trạm thủy văn Bằng 
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chảy lũ đến trạm 

thủy văn Bằng 

Giang - sông 

Bằng Giang 

Ly Quang Hƣng Giang”  

nhằm ứng dụng các mô hình  để tính toán, dự báo lũ cho khu vực sông 

Bằng Giang. Qua việc  tìm hiểu các nghiên cứu dự báo lũ và cảnh báo 

lũ  lƣu vực sông Bằng  tại tỉnh Cao Bằng, sinh viên đã hệ thống đƣợc 

khá đầy đủ các số liệu khí tƣợng thủy văn tại khu vực nghiên cứu gồm: 

Số liệu mƣa từng giờ mùa lũ (2006 đến 2016) của các trạm khí tƣợng, 

các trạm đo mƣa nhân dân trên lƣu vực. Số liệu mực nƣớc và lƣu lƣợng 

giờ đo tại trạm Thủy văn Bằng Giang trong mùa lũ từ năm 2006 đến 

năm 2016. Khóa luận đã đƣa ra đƣợc tình hình nghiên cứu về dự báo lũ 

trong nƣớc và trên thế giới. Đồng thời, nêu ra một số các mô hình đƣợc 

ứng dụng trong công tác dự báo, cảnh báo lũ. xây dựng đƣờng hồi quy 

đa biến giữa mƣa bình quân lƣu vực và mực nƣớc trên lƣu vực sông 

Bằng Giang tại trạm Bằng Giang. Tƣơng quan các yếu tố khá chặt, 

R=0,98 và kiểm định tỉnh toán lại với mức đảm báo P = 88%. Ứng dụng 

mô hình thủy văn Mike Nam để thử nghiệm dự báo lũ cho trạm thủy 

văn Bằng Giang .Mô hình NAM cho kết quả dự báo khá sát với giá trị 

thực đo  

 

451  Đại học 

Áp dụng mô hình 

Mike Basin tính 

toán cân bằng 

nƣớc lƣu vực 

sông Thạch Hãn 

Lý Tuấn Minh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

Lƣu vực sông Thạch Hãn là lƣu vực lớn nhất tỉnh Quảng Trị, là nguồn 

cấp nƣớc cho các hoạt động dân sinh và kinh tế với diện tích 2727 km2. 

Lƣợng nƣớc sông Thạch Hãn phân bố không đều theo không gian và 

thời gian. Để sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc 

mặt phải giải quyết bài toán cân bằng nƣớc hệ thống cho lƣu vực sông. 

Khóa luận đã chọn mô hình MIKE BASIN để tính toán cân bằng nƣớc 

cho lƣu vực này và đã thành công trong việc tính toán và tìm ra kết quả 

là lƣợng nƣớc thiếu cho các tiểu vùng trên lƣu vực. Trƣớc đó khóa luận 

cũng sử dụng các mô hình MIKE NAM để tính toán dòng chảy đến và 

CROPWAT để tính toán nhu cầu tƣới, phục vụ cho mô hình MIKE 

BASIN. 

452  Đại học 

Nghiên cứu chỉ số 

bền vững tài 

nguyên nƣớc lƣu 

Phạm Thị Nga 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiền 

Giang 

  Nƣớc là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự 

sống  

và môi trƣờng, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của trái đất. 
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vực sông Ba Để thực hiện  

chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc hiệu quả, cần thiết phải 

hiểu và đánh  

giá đƣợc các chỉ số tài nguyên nƣớc.Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều 

khó khăn  

trong việc phát triển bền vững tài nguyên nƣớc.Theo đánh giá của ngân 

hàng thế  

giới, Việt Nam không phải là quốc gia có tài nguyên nƣớc dồi dào, hơn 

60% lƣợng  

nƣớc trên các lƣu vực sông chính đƣợc hình thành trên phần lƣu vực 

cuả nƣớc  

ngoài. Nếu xét trung bình trên toàn lãnh thổ và cả năm thì nƣớc ta hiện 

không thuộc  

nhóm quốc gia thiếu nƣớc, nhƣng nhiều vùng và lƣu vực sông lại thuộc 

loại thiếu  

nƣớc và hiếm nƣớc, đặc biệt là trong mùa khô hạn, nhƣ một số vùng 

ven biển Nam  

Trung Bộ hay ở một số khu vực thuộc miền núi phía Bắc. Trƣớc thực 

trạng đó có  

đƣợc những thông tin đánh giá nhanh, kịp thời để hƣớng vào các hành 

động thiết  

thực về các vấn đề đã và đang xảy ra là những yêu cầu cấp bách đối với 

các nhà  

quản lý, kỹ thuật trong bối cảnh hiện nay.  

  Sông Ba là hệ thống sông lớn nhất vùng Nam Trung Bộ thuộc lãnh thổ 

Việt  

Nam. Lƣu vực sông Ba nằm trên địa phận 3 tỉnh Gia Lai, Đak Lắc, Phú 

Yên với  

tổng diện tích lƣu vực khoảng 13300 km2. Lƣu vực sông Ba có nguồn 

tài nguyên  

nƣớc khá dồi dào với lƣợng mƣa trung bình hàng năm trên toàn lƣu vực 

khoảng  
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1740 mm đã đem lại cho lƣu vực tổng lƣợng nƣớc đến hàng năm tại cửa 

ra trên 10  

tỷ m3 đủ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên toàn lƣu vực. 

Tuy nhiên, do  

sự phát triển kinh tế cùng với sự ảnh hƣởng của Biến đổi khí hậu toàn 

cầu, đã đem  

đến một thách thức lớn cho lƣu vực sông Ba để có thể phát triển bền 

vững. Việc  

đánh giá và phân tích mức độ bền vững của lƣu vực sông là rất cần 

thiết. Một trong  

số nhiều phƣơng pháp để đánh giá về mức độ bền vững lƣu vực sông đó 

là tính toán  

chỉ số bền vững.  Nghiên cứu chỉ số bền vững tài nguyên nƣớc lƣu vực 

sông Ba là nghiên cứu để đƣa ra một khung chỉ thị phù hợp với lƣu vực 

sông Ba trong việc tính toán chỉ số bền vững tài nguyên nƣớc lƣu vực 

sông. Từ đó, tính toán các chỉ thị và đánh giá tính bền vững tài nguyên 

nƣớc của lƣu vực sông Ba.    

453  Đại học 

Tính toán cân 

bằng nƣớc tỉnh 

Quảng Trị 

Mai Hồng 

Ngọc 

PGS.TS. Trần 

Ngọc Anh 

Nƣớc là một tài nguyên phân bổ không đều theo không gian và thời 

gian, thƣờng mâu thuẫn với nhu cầu sử dụng nƣớc của con ngƣời. 

Trong công tác quy hoạch và phát triển tài nguyên nƣớc, việc tính toán 

cân bằng nƣớc hết sức quan trọng. Kết quả cua tính toán cân bằng nƣớc 

là cơ sở để đề ra các phƣơng án quy hoạch, sử dụng và phát triển hợp lý 

tài nguyên nƣớc cũng nhƣ lựa chọn phƣơng án và trình tự thực hiện 

phƣơng án quy hoạch qua các giai đoạn.  

Việc tính cân bằng nƣớc có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả 

phân bổ nguồn nƣớc trên lƣu vực, đảm bảo phát triển kinh tế cho các 

ngành dùng nƣớc giúp cho việc quản lý tài nguyên nƣớc tỉnh Quảng Trị 

một cách tổng hợp và bền vững. Việc áp dụng công cụ mô hình tính 

toán cân bằng nƣớc tham gia vào quá trình quản lý tổng hợp lƣu vực 

nhằm giúp cho nhà quản lý các hộ ngành sử dụng nƣớc trên lƣu vực có 

cái nhìn tổng hợp và toàn diện hơn về nguồn tài nguyên nƣớc trên lƣu 

vực từ đó để các bên liên quan tìm kiêm sự đồng thuận chia sẻ cơ hội và 
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định hƣớng khai thác nguồn nƣớc trên lƣu vực đáp ứng mục tiêu trƣớc 

mắt và lâu dài.  

Khóa luận này sẽ tập trung nghiên cứu việc tính toán cân bằng nƣớc của 

tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, qua kết quả tính toán cân bằng nƣớc ta có 

thể đƣa ra các biện pháp phù hợp đối với việc quản lý tài nguyên nƣớc 

của tỉnh. 

454  Đại học 

Nghiên cứu chế 

độ thủy văn của 

lƣu vực sông Bàn 

Thạch bằng mô 

hình NAM - 

FORTRAN cải 

tiến 

Trần Thị Ngọc 

PGS.TS. 

Nguyễn Tiền 

Giang 

Hiện nay,  số  lƣợng trạm khí tƣợng, thủy văn trên cả nƣớc là không 

nhiều và không phân bố đồng đều. Các trạm khí tƣợng thủy văn ở vùng 

đồng bằng có mật độ nhiều hơn ở vùng núi cao. Tại một số  lƣu vực 

sông hiện nay còn chƣa có trạm thủy văn quốc gia. Do đó, việc đánh giá 

và phân tích dòng chảy sông tại các lƣu vực này gặp nhiều khó khăn.   

Việc mô phỏng mƣa – dòng chảy từ lâu đã không còn là vấn đề mới đối 

với các nhà thủy văn. Tuy nhiên, tại một số lƣu vực do thiếu trạm đo 

mƣa, đặc biệt là các trạm đo mƣa tại vùng núi cao nên việc mô phỏng 

dòng chảy từ mƣa tại các lƣu vực này thƣờng có mức độ chính xác 

không cao.   

Để khắc phục các khó khăn nêu trên, hiện nay trên thế giới đã có nhiều 

nghiên cứu về khôi phục số  liệu mƣa hay thiết lập các trạm mƣa giả 

định dựa vào lý thuyết biến đổi mƣa theo độ cao. Các nghiên cứu về lý 

thuyết này đều mang lại các kết quả khả quan hơn cho các vùng thiếu số 

liệu quan trắc.   

Với các thực trạng nhƣ trên, sinh viên đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu 

lý thuyết biến đổi mƣa theo độ cao trong mô phỏng dòng chảy tại các 

khu vực thiếu số  liệu”. Trong đó, áp dụng cụ  thể  lý thuyết biến đổi 

mƣa theo độ cao trong mô phỏng dòng chảy lƣu vực sông Bàn Thạch, 

tỉnh Phú Yên.   

Với các số liệu mƣa, địa hình trên của các trạm khí tƣợng Nông Sơn, 

Trà My, Tam Kỳ, Đà Nẵng cùng tài liệu tham khảo, sinh viên đã thiết 

lập đƣợc bộ thông số thể hiện sự  tƣơng quan mƣa  –  độ  cao cho lƣu 

vực sông Bàn Thạch. Với kết quả  hiệu chỉnh và kiểm định đều cho kết 

quả  tích cực, bộ  thông số khiến cho việc mô phỏng dòng chảy tại lƣu 

vực sông Bàn Thạch cải thiện hơn. 
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455  Đại học 

Ứng dụng mô 

hình ModFlow để 

đánh giá trữ 

lƣợng nƣớc dƣới 

đất vùng đồng 

bằng ven biển Hà 

Tĩnh 

Đào Thị Thủy 
TS. Nguyễn 

Quang Hƣng 

Nƣớc là nguồn tài nguyên quý báu không có gì có thể thay thế đƣợc, là 

phần không  

thể tách rời của môi trƣờng sống. Tuy nhiên nguồn tài nguyên nƣớc đặc 

biệt là nguồn tài nguyên nƣớc dƣới đất của nƣớc ta đang phải đứng 

trƣớc các thách thức lớn. Các nghiên cứu xác định vị trí cũng nhƣ đánh 

giá nƣớc dƣới đất đã đƣợc tiến hành khá nhiều trên các lƣu vực thuộc 

lãnh thổ Việt Nam, tuy nhiên để ứng dụng trong việc quản lý và quy 

hoạch sử dụng nƣớc dƣới đất vẫn là một mục tiêu cần đạt đƣợc những 

kết quả thực sự. Việc khai thác sử dụng nƣớc dƣới đất bừa bãi phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu tƣới, cũng nhƣ sử dụng trong một số nhà 

máy, khu công nghiệp, đang làm cho tài nguyên nƣớc dƣới đất càng trở 

nên khó khăn trong quản lý và bảo vệ. Thêm vào đó, sự biến đổi về khí 

hậu gây ảnh hƣởng lớn đến sự bổ sung của nƣớc dƣới đất ở các tầng 

chứa nƣớc quan trọng, làm giảm trữ  lƣợng nƣớc dƣới đất ở các khu vực 

này. Chính vì vậy việc xác định trữ  lƣợng nƣớc ngầm có ý nghĩa quan 

trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với bài toàn cân 

bằng nƣớc để xác định nhu cầu nƣớc cho nông nghiệp, công nghiệp, 

sinh hoạt… Từ đó có các biệt pháp sử dụng nƣớc hợp lý, phân bố hài 

hòa giữa các đối tƣợng sử dụng nƣớc. 

Do vậy, việc xác định hay tính toán trữ lƣợng nƣớc dƣới đất trong các 

khu vực ven  

biển có vai trò quan trọng trong định hƣớng phát triển kinh tế xã hội và 

phục vụ cho sự sống. Đối với việc xác định trữ lƣợng nƣớc, phân bố 

cũng nhƣ các tính chất cơ bản của tầng chứa nƣớc thông thƣờng đƣợc 

thực hiện qua triển khai khoan khảo sát địa chất địa tầng và thiết lập hệ 

thống giếng quan trắc mực nƣớc. Tuy nhiên, việc triển khai khảo sát 

thực địa thông thƣờng khá tốn kém, do đó, các phƣơng pháp sử dụng 

mô hình đã dần dần trở nên phổ biến hơn, cùng với các thuật toán xử lý 

nhanh chóng, khả năng mô phỏng đầy đủ các điều kiện của các quá 

trình diễn ra của nƣớc dƣới đất. Sự phát triển của phần cứng máy móc 

cũng nhƣ các số liệu quan trắc ngày càng đầy đủ hơn dẫn đến xu hƣớng 

sử dụng mô hình ứng dụng tính toán 3 chiều bài toán nƣớc dƣới đất 
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đang trở nên rộng rãi hơn, và các kết quả cũng đã đƣợc cải thiện rất 

nhiều. 

Trong bài khóa luận này, sinh viên sẽ sử dụng mô hình Modflow để tính 

toán mô phỏng, phân tích và đánh giá trữ lƣợng nƣớc dƣới đất cho khu 

vực đồng bằng ven biển Hà Tĩnh.  

Kết quả đạt đƣợc khá khả quan. Mô hình đã mô phỏng đƣợc cấu trúc 

các tầng chứa  

nƣớc, các đƣờng đẳng thế mực nƣớc và vector phân bố hƣớng dòng 

chảy trong các tầng chứa nƣớc. Bên cạnh đó mô hình đã tính toán trữ 

lƣợng nƣớc dƣới đất khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả cho thấy 

tầng chứa nƣớc Holocen và Pleistocen của khu vực nghiên cứu có các 

đặc điểm Địa chất thủy văn thuận lợi để cung cấp nƣớc cho sinh hoạt và 

công nghiệp (chất lƣợng nƣớc tƣơng đối tốt). Trên cơ sở tính toán trữ 

lƣơng nƣớc dƣới đất bằng phần mềm Modflow cho thấy lƣu lƣợng nƣớc 

dƣới đất có thể khai thác là Q = 185869,97 m3/ngđ, trong đó chủ yếu là 

nƣớc mƣa thấm trực tiếp cung cấp cho nƣớc dƣới đất chiếm 78.86%. 

456  Đại học 

Lựa chọn và thử 

nghiệm bộ tiêu 

chí tổ hợp của 

phƣơng pháp 

Balica và 

UNESCO-IHE để 

đánh giá tính dễ 

bị tổn thƣơng cho 

lƣu vực sông 

Thạch Hãn - tỉnh 

Quảng Trị 

Lƣu Đức Tiến 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

Lƣu vực các sông miền Trung nói chung và lƣu vực sông Thạch Hãn 

nói riêng  

hằng năm chịu ảnh hƣởng thiệt hại rất nặng nề về bão lũ thiên tai.  

Trƣớc đây ta chỉ thống kê thiệt hại về ngƣời và của sau khi lũ lụt, thiên 

tai đã xảy  

ra và đƣợc quy đổi ra tiền để đánh giá. Nhƣng nhƣ vậy là chƣa đủ vì sau 

mƣa lũ xảy ra nó kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy khác về kinh tế, con 

ngƣời, xã hội nhƣ giao thƣơng  

trì trệ, buôn bán ế ẩm, dịch bệnh xảy ra, nguồn nƣớc bị ô nhiễm,…vì 

vậy mà ta cần đƣa ra một cảnh báo trƣớc cho nhân dân khi mƣa lũ sắp 

xảy ra để ngƣời dân chủ động phòng tránh với nhƣng nơi cao, có nơi 

tránh trú và còn những vùng trũng thấp đƣa ra đƣợc phƣơng án sống 

chung với lũ phù hợp.  

Khóa luận tốt nghiệp này bƣớc đầu đã đƣa ra đƣợc một bổ chỉ số tổ hợp 

của hai  

phƣơng pháp Balica và Unesco – Ihe, sau đó thử nghiệm trên bộ chỉ số 
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này và so sánh với các đề tài nghiên cứu trƣớc trên cùng lƣu vực và đƣa 

ra kết quả có thể áp dụng bộ chỉ số này tính toán theo công thức Unesco 

khi có ngập lụt xảy ra, và tính theo Balica khi không có ngập lụt. 

457  Đại học 

Mô phỏng tác 

động của biến đổi 

khí hậu đến quá 

trình bốc hơi bề 

mặt 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

- TS. Lê Vũ Việt 

Phong 

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) là một vấn đề 

nóng đƣợc  

nhiều ngƣời quan tâm do có tác động mạnh mẽ đến môi trƣờng. Một 

trong những tác  

động lớn của BĐKH đó là sự thay đổi của quá trình bốc thoát hơi nƣớc 

trên bề mặt lục đia do  thay đổi về  các điều kiện lý hoá (nhiệt độ, mƣa, 

nồng độ CO2) và sinh học  

(quang hợp của thực vật). Đây là vấn đề  quan trọng đối với các hệ  sinh 

thái vì bốc  

thoát hơi nƣớc là một trong những yếu tố  chính trong vòng tuần hoàn 

thủy văn. Bài  

khóa luận đã tìm hiểu một số kiến thức về BĐKH, quá trình bốc hơi bề 

mặt, mô hình  

tán-  rễ  thực vật MLCan. Từ những kiến thức căn bản đó chúng tôi đã 

mô phỏng các  

quá trình lý sinh của cây ngô và cây đậu ở môi trƣờng hiện tại có nồng 

độ CO2 bằng  

370 [ppm]. Chúng tôi đã dựa vào các đặc điểm sinh học của chúng kết 

hợp với hệ  

thống thông tin phát triển hiện đại từ đó xây dựng lên mối quan hệ của 

chúng với môi  

trƣờng. Vấn đề thứ hai bài khóa luận này giải quyết đƣợc là dựa trên 

BĐKH vơi biểu  

hiện gia tăng nồng độ CO2, chúng tôi tìm hiểu sự phản ứng của cây ngô 

và cây đậu với môi trƣờng có nồng độ CO2 bằng 550 [ppm]. Từ đó đã 

đƣa ra kết luận rằng thực vật có phản ứng lớn khi BĐKH xảy ra nó làm 

thay đổi các quá trình lý sinh của nó. Từ những vấn đề đã tìm hiểu đƣợc 

chúng tôi kết luận BĐKH đang xảy ra có ảnh hƣởng rất lớn tới quá trình 

bốc hơi bề mặt 
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458  Đại học 

Ứng dụng mô 

hình Mike 11 mô 

phỏng lũ lƣu vực 

sông Vu Gia - 

Thu Bồn 

Nguyễn Thị 

Vui 

PGS.TS. Trần 

Ngọc Anh 

 

Hệ thống sông Vu Gia -  Thu Bồn  là hệ thống sông lớn thuộc khu vực 

duyên hải  Miền  Trung  và  là  một  trong  9  hệ  thống  sông  lớn  ở  

nƣớc  ta,  với  diện  tích 10.350km2. Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn 

bắt nguồn từ vùng núi tỉnh Kon Tum,  chảy qua tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng, sau đó đổ  ra biển Đông theo  Cửa Đại (Hội An) và 

cửa sông Hàn (Đà Nẵng) và một phần theo sông Trƣờng Giang (cửa 

Lở).   

Trên lƣu vực do địa hình khá phức tạp, phần lớn là núi cao, bị chia cắt 

mạnh, độ dốc lớn, thời tiết khắc nghiệt, chất lƣợng thảm thực vật bị suy 

giảm, thêm vào đó địa hình dốc nên khả năng tập trung nƣớc nhanh, chỉ 

có phần thƣợng lƣu và hạ lƣu mà không có đoạn chuyển tiếp  trung du 

nên lũ diễn ra càng ác liệt hơn và đã gây thiệt hại nặng nề về ngƣời và 

tài sản. Thiên tai bão lũ luôn xảy ra và có xu hƣớng ngày càng ác liệt 

với tần suất lớn, thời gian truyền lũ nhanh,  cƣờng suất lũ lớn và bất ổn 

định  thay đổi theo từng đoạn sông và từng trận lũ, thời gian lũ lên rất 

ngắn từ 1 đến 3 ngày gây ra ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ lƣu. Cần có 

một phƣơng án khắc phục trƣớc các trận lũ lớn.  

Khóa luận đã xây dựng thành công bộ mô hình Nam – MIKE 11 mô 

phỏng lũ trên lƣu vực Vu Gia – Thu Bồn với các kết quả hiệu chỉnh và 

kiểm định mô hình khá tốt. Khóa luận đã bƣớc đầu ứng dụng thử 

nghiệm bộ công cụ mô hình đã xây dựng đƣợc để mô phỏng một vài 

kịch bản lũ khác nhau. 

459  Đại học 

Đặc điểm dòng 

chảy năm lƣu vực 

sông Cầu 

XouYang 

YongKay 

Th.S Nguyễn 

Đức Hạnh 

Với diện tích lƣu vực 6030 km2, sông Cầu chảy qua và là nguồn cung 

cấp nƣớc quan trọng cho dân sinh kinh tế  trên phần lớn hoặc một phần 

địa phận các tỉnh: Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc 

Giang và thành phố Hà Nội nên dòng chảy của nó cần phải đƣợc nghiên 

cứu đầy đủ. Tuy nhiên, do số  trạm đo dòng chảy ít, thời gian đo ngắn 

nên cho đến nay, dòng chảy của lƣu vực vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu thật 

chi tiết. Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu chi tiết dòng chảy năm 

lƣu vực sông Cầu dựa trên các số  liệu dòng chảy thực đo hiện có và các 

số  liệu dòng chảy đƣợc khôi phục từ số  liệu đo mƣa và bốc hơi trên 
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lƣu vực nhờ sử dụng mô hình NAM. 

Các kết quả nghiên cứu dòng chảy năm và phân phối dòng chảy trong 

năm lƣu vực sông Cầu nêu trên là đủ tin cậy, có thể đƣợc sử dụng làm 

cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên nƣớc nói riêng.  

Qua quá trình làm khóa luận em đã học hỏi và tiếp thu đƣợc rất nhiều 

điều mới từ các thầy cô và các anh chị trong bộ môn, em đã biết cách sử 

dụng các phần mềm chuyền ngành nhƣ mapinfo, arcgis để tạo bản đồ 

chuyên ngành. Tìm hiểu và sử dụng bộ mô hình mike NAM, làm chủ 

đƣợc các thông số mô hình để có thể tính toán quá trình mƣa rào dòng 

chảy, đặc biệt nhƣng trong khóa luận này là áp dụng cho lƣu vực sông 

Cầu đã phần nào đánh giá đƣợc đặc điểm dòng chảy năm và dòng chảy 

nhiều năm trên lƣu vực.   

460  Đại học 

Tính toán trƣờng 

dòng chảy trung 

bình nhiều năm 

tại vùng biển vịnh 

Bắc Bộ 

Nguyễn Thị 

Mai Anh 
ThS. Vũ Thị Vui 

Dòng chảy biển có vai trò to lớn và quan trọng trong đại dƣơng: làm 

tăng sự 

trao đổi nƣớc, phân bố lại nhiệt độ, độ muối, biến đổi bờ, di chuyển 

băng biển, đồng 

thời ảnh hƣởng mạnh tới hoàn lƣu khí quyển và khí hậu các vùng của 

Trái Đất. Việc 

tính toán trƣờng dòng chảy trung bình phục vụ trực tiếp cho công tác 

hàng hải, tìm 

kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo lan truyền ô nhiễm, dự báo ngƣ trƣờng 

đánh bắt cá thúc 

đẩy sự phát triển các hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng và nghiên 

cứu… 

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ có vị trí chiến lƣợc quan trọng đối với nƣớc ta 

cả về 

kinh tế lẫn quốc phòng, an ninh. Khoá luận này sử dụng kết quả nghiên 

cứu từ phiên 

bản ROMS của tổ chức IRD- ROMS_AGRIF, đƣợc hỗ trợ bởi bộ công 

cụ 

ROMSTOOLS cho quá trình trƣớc và sau chạy mô hình ROMS để tính 
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toán trƣờng 

dòng chảy vùng biển Vịnh Bắc Bộ (105o40‟E - 110oE, 17oN - 22oN). 

Kết quả thu đƣợc bức tranh hoàn lƣu vùng biển Vịnh Bắc Bộ thay đổi 

theo mùa gắn với chế độ gió tại khu vực và gần nhƣ đối lập nhau tƣơng 

ứng với hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam. Vận tốc dòng chảy trong 

mùa đông mạnh hơn trong mùa hè 

461  Đại học 

Ứng dụng mô 

hình Mike21 tính 

toán và dự báo 

nƣớc dâng do bão 

tại khu vực biển 

Nam Định 

Phạm Văn 

Chinh 

TS. Nguyễn 

Xuân Hiển 

Nƣớc dâng do bão là một hiện tƣợng thiên tai nguy hiểm, gây nhiều 

thiệt hại về ngƣời và của cải ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới. Các 

yếu tố quan trọng nhất gây ảnh hƣởng đến độ cao nƣớc dâng do bão là 

địa hình đáy biển và đƣờng bờ, tốc độ di chuyển của bão, cƣờng độ bão, 

thủy triều. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả thu đƣợc trong việc 

tính toán và dự báo nƣớc dâng do bão cho khu vực cửa sông ven biển 

Nam Định bằng mô hình Mike. Kết quả tính toán cho thấy sự phù hợp 

cao giữa kết quả tính toán và thực đo.  

Tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều cơn bão có cƣờng độ mạnh đổ bộ vào 

thời điểm triều cƣờng , nhƣ bão Damrey(cấp 12, năm 2005) đổ bộ vào 

thời điểm triều cƣờng đã gây nƣớc dâng cao, ngập lụt, vỡ một số tuyến 

đê biển tại Nam Định và ảnh hƣởng tới một số tỉnh lân cận. Trong đó 

Nam Định đƣợc đánh giá là tỉnh chịu ảnh hƣởng nghiêm trọng nhất khi 

cơn bão Damrey đi qua.  

Nam Định, là một tỉnh có đƣờng bờ biển khá dài, hằng năm ƣớc tính 

chịu ảnh hƣởng từ 1 đến 1,5 cơn bão, là một tỉnh có tiềm năng phát triển 

kinh tế biển, với nhiều vùng nuôi trồng, khu sinh thái….vấn đề tính toán 

và dự báo nƣớc dâng do bão có thể xảy ra cho vùng này là rất cần thiết 

nhằm có những biện pháp tích cực, chủ động giảm những thiệt hại. 

Trong khóa luận của mình sinh viên tính toán và dự báo mực nƣớc dâng 

cho khu vực ven biển Nam Định. 

462  Đại học 

Mô phỏng trƣờng 

dòng chảy và lan 

truyền chất ô 

nhiễm  khu vực 

biển ven bờ nhà 

Nguyễn Quốc 

Cƣờng 

Th.S Vũ Công 

Hữu 

Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trƣờng biển của công ty Formosa Hà 

Tĩnh là 

để tài khá nóng trong những năm gần đây. Dòng chảy đƣợc đánh giá là 

một trong những nguyên nhân chính làm cho chất ô nhiễm lan truyền đi 

xa. Bài khóa luận sử dụng mô hình Mike 21 để mô phỏng trƣờng sóng 
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máy Formosa Hà 

Tĩnh 

và lan truyền chất ô nhiễm khu vực biển ven bờ nhà máy Formosa Hà 

Tĩnh. 

463  Đại học 

Tƣơng quan giữa 

năng suất nghề 

câu tay cá ngừ đại 

dƣơng với các 

điều kiện môi 

trƣờng vùng biển 

xa bờ Việt Nam 

Vũ Thị Dinh 
PGS. TS. Đoàn 

Văn Bộ 

Trong những năm gần đây, Nhà nƣớc đã và đang đầu tƣ vào việc dự báo 

ngƣ 

trƣờng để tạo thuận lợi cho ngƣ dân bám biển làm giàu và giữ gìn chủ 

quyền biển 

đảo. Tuy nhiên hiện tại việc dự báo ngƣ trƣờng khai thác cá ngừ đại 

dƣơng ở vùng 

biển xa bờ mới đƣợc thực hiện cho nghề câu vàng, lƣới rê và lƣới vây 

trong khi (từ 

năm 2012) nghề câu tay cá ngừ đại dƣơng đã và đang phát triển mạnh. 

Khóa luận 

của em tìm hiểu về nghề câu tay và xác định mối tƣơng quan của năng 

suất nghề 

câu tay cá ngừ đại dƣơng (CPUE) với các yếu tố môi trƣờng biển bằng 

phƣơng 

pháp phân tích tƣơng quan nhiều biến, từ đó dự báo thử nghiệm ngƣ 

trƣờng nghề 

câu tay năm 2017 ở vùng biển xa bờ miền Trung. Kết quả phân tích 

tƣơng quan cá- 

môi trƣờng cho thấy: năng suất nghề câu tay có tƣơng quan tƣơng đối 

chặt chẽ với 

các yếu tố môi trƣờng (hệ số tƣơng quan đều đạt giá trị trên 0,5) và có 

thể sử dụng 

phƣơng trình hồi quy làm dự báo. Kết quả dự báo thử nghiệm ngƣ 

trƣờng nghề câu 

tay trong các tháng năm 2017 cho thấy: Bức tranh phân bố và biến động 

ngƣ 

trƣờng phản ánh đúng quy luật cơ bản phổ biến của ngƣ trƣờng vùng 

biển xa bờ, 

đó là vào các tháng vụ cá nam ngƣ trƣờng thƣờng phân bố ở phía nam 

vùng nghiên 
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cứu, và dịch chuyển dần về phía bắc khi chuyển sang vụ bắc. 

464  Đại học 

Nghiên cứu biến 

động đƣờng bờ 

khu vực biển Hải 

Phòng 

Phạm Thị 

Hƣơng 

TS. Nguyễn 

Kim Cƣơng 

Biến động đƣờng bờ là sự thay đổi hình thái đƣờng bờ, do ảnh hƣởng 

của các 

yếu tố thủy động lực tự nhiên và do các hoạt động của con ngƣời gây ra. 

Biến động 

đƣờng bờ diễn ra ngày càng phức tạp, tác động không nhỏ đến môi 

trƣờng sinh thái 

biển, đe dọa cuộc sống của nhiều vùng dân cƣ ven biển, gây nguy hại 

cho các công 

trình, cơ sở kinh tế ven biển. Là thành phố có đƣờng bờ biển dài trên 

125km, Hải 

Phòng với lợi thế cảng nƣớc sâu đã trở thành khu vực có vận tải biển rất 

phát triển. 

Tuy nhiên, hiện tƣợng bồi tụ cửa sông và luồng cảng mấy năm trở lại 

đây gia tăng 

đáng kể đã gây cản trở mọi hoạt động tàu biển ra vào cảng. Điều này 

ảnh hƣởng 

không nhỏ đến sự phát triển của vùng mà còn ảnh hƣởng đến nền kinh 

tế chung của 

cả nƣớc. Hiện trạng này đòi hỏi cần có những nghiên cứu biến động 

đƣờng bờ khu 

vực nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp. 

Khóa luận “Nghiên cứu biến động đƣờng bờ khu vực biển Hải Phòng” 

đã sử 

dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat đƣợc tải về từ trang web:  

https://earthexplorer.usgs.gov/. Các ảnh tải về đƣợc xử lí bằng phần 

mềm ENVI và 

ArcGIS cho ra các thế hệ đƣờng bờ khu vực biển Hải Phòng giai đoạn 

1987 – 2018 

và chồng ghép đƣờng bờ các năm cho ra bản đồ biến động đƣờng bờ 

của khu vực. 

Kết quả thu đƣợc cho thấy sự thay đổi hình thái đƣờng bờ khu vực biển 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Hải Phòng 

trong 32 năm, đặc biệt, giai đoạn 1996 – 2005, biến động đƣờng bờ diễn 

ra rõ rệt 

nhất. Đồng thời, cũng đánh giá đƣợc xu thế thay đổi hình thái đƣờng bờ 

vào mùa hè 

và mùa đông ở một số khu vực của vùng: Nam Đình Vũ, trƣơng Hoàng 

Châu, Tây 

Nam đảo Cát Hải,… và đánh giá đƣợc sự thay đổi diện tích của trƣơng 

Hoàng Châu 

trong giai đoạn 1987 – 2018. Sau cùng, khóa luận đƣa ra kiến nghị tích 

cực trồng 

thêm rừng ngập mặn ở các khu vực rừng ngập mặn của vùng và đề xuất 

các nghiên 

cứu sau nên có nhƣng phân tích, đánh giá sâu hơn ở cả quy mô toàn 

vùng biển Hải 

Phòng cũng nhƣ ở quy mô nhỏ hơn để có những nhìn nhận chi tiết hơn. 

465  Đại học 

Tính toán quá 

trình biến động 

địa hình đáy biển 

khu vực Nam 

Định 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh 

PGS. TS. 

Nguyễn Minh 

Huấn 

Khóa luận tính toán quá trình biến đổi địa hình đáy tỉnh Nam Định sinh 

viên đã 

tập trung đã tìm hiểu về điều kiện tự nhiên tỉnh Nam Định: vị trí địa 

hình, đặc điểm khí hậu, đặc điểm thủy văn, hải văn, đặc điểm trầm tích, 

hiện trạng xói lở bồi tụ tại khu vực nghiên cứu và biết cách xây dựng 

bài toán mô phỏng thủy động lực, biến đổi địa hình đáy bằng phƣơng 

pháp sử dụng mô hình số trị. Kết quả đƣa ra bƣớc tranh về đặc trƣng 

trƣờng sóng và dòng chảy, biến đổi đáy tại khu vực cửa Đáy và cửa Ba 

Lạt trong thời đoạn mùa gió Đông Bắc (1/2006). Từ các kết quả nhận 

thấy: Dòng chảy triều tại khu vực ven bờ biển Nam Định tƣơng đối nhỏ, 

tuy nhiên dòng chảy tổng hợp lại tƣơng đối lớn do sự tác động mạnh mẽ 

của sóng và dòng chảy sông. Sóng và dòng chảy sông cũng là các yếu 

tố chính quyết định đến dòng vận chuyển trầm tích và quá trình biến đổi 

đáy tại khu vực này. 

466  Đại học 
Mô phỏng trƣờng 

sóng và dòng 
Lê Tuấn Sơn 

Th.S Vũ Công 

Hữu 

Việt Nam có đƣờng bờ biển dài 3260 km với diện tích 136.700 km
2
 

(chiếm 41% diện tích cả nƣớc). Vì vậy, vùng ven biển là khu vực có vai 
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chảy khu vực biển 

ven bờ nhà máy 

Formosa Hà Tĩnh 

trò và ý nghĩa quan trọng trong kinh tế, quốc phòng của nƣớc ta. Và 

cũng từ đó mà động lực học vùng bờ, đặc biệt là sóng và dòng chảy đã 

trở thành những lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong 

việc cung cấp nguồn thông tin cần thiết về các quá trình của biển cho 

các ngành kinh tế, giao thông vận tải và xây dựng cũng nhƣ khai thác 

bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng biển. Hiện nay đã có rất nhiều phƣơng 

pháp ra đời nhằm giải quyết các bài toán về động lực học vùng bờ và 

trong số đó phƣơng pháp mô hình số trị là đƣợc sử dụng rộng rãi nhất. 

Đây là phƣơng pháp hiện đại, phát triển mạnh trong những năm gần đây 

ở nƣớc ta cũng nhƣ trên thế giới. Khóa luận đã ứng dụng mô hình Mike 

21 Coupled Model FM để tính toán, mô phỏng trƣờng sóng và dòng 

chảy khu vực ven bờ nhà máy Formosa Hà Tĩnh, thực hiện hiệu chỉnh, 

kiểm chứng số liệu thực đo trong 2 tháng mùa hè và mùa đông năm 

2017. Qua việc tính toán, mô phỏng trƣờng sóng và dòng chảy khu vực 

ven bờ nhà máy Formosa Hà Tĩnh, ta có thể rút ra những kết luận về 

đặc trƣng của hai quá trình động lực khu vực này. 

467  Đại học 

Tƣơng quan giữa 

nồng độ khí ôxy 

hòa tan với một 

số một số yếu tố 

môi trƣờng lớp 

nƣớc mặt vùng 

biển Nam Trung 

Bộ 

Lê Thị Thủy 
PGS. TS. Đoàn 

Văn Bộ 

Trong nƣớc biển khí Oxy hòa tan tồn tại ở dạng phân tử tự do (O2), đó 

là 

một yếu tố thủy hóa quan trọng có liên quan đến nhiều quá trình sinh 

hóa học trong 

biển. Các nghiên cứu đã khẳng định nồng độ khí Oxy hòa tan trong 

nƣớc biển phụ 

thuộc vào hàng loạt yếu tố môi trƣờng nhƣ nhiệt độ, độ muối, sinh vật 

phù du, hàm 

lƣợng chất hữu cơ... Khóa luận này thực hiện nghiên cứu phân tích mối 

tƣơng quan 

giữa nồng độ khí Oxy hòa tan với 7 yếu tố môi trƣờng biển (độ muối, 

nhiệt độ, 

sinh khối của thực vật nổi, sinh khối của động vật nổi, năng suất thô và 

năng suất 

tinh của thực vật nổi, năng suất của động vật nổi) bằng phƣơng pháp 

phân tích 
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tƣơng quan nhiều biến, từ đó tính toán (dự báo) đƣợc nồng độ khí Oxy 

hòa tan tầng 

mặt ở vùng biển Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ (gọi chung là vùng 

biển nghiên 

cứu) từ các yếu tố môi trƣờng biển cho trƣớc trong năm 2017 (là các số 

liệu dự báo 

của dự án Movimar). Kết quả phân tích tƣơng quan giữa nồng độ khí 

Oxy hòa tan 

với các yếu tố môi trƣờng biển trên vùng biển nghiên cứu cho thấy nồng 

độ khí 

Oxy hòa tan trong lớp nƣớc mặt vùng biển nghiên cứu có quan hệ tƣơng 

đối chặt 

chẽ với các yếu tố môi trƣờng biển. Hệ số tƣơng quan chung khá cao. 

Kết quả tính 

toán (dự báo) thử nghiệm cho thấy, nồng độ Oxy hòa tan lớp mặt vùng 

biển nghiên 

cứu trong các tháng mùa đông thƣờng cao hơn trong các tháng mùa hè. 

Nồng độ 

tƣơng đối khí Oxy lớp mặt vùng biển nghiên cứu trong tháng 1, 2, 5, 8, 

9, 10, 11 

năm 2017 luôn đạt và vƣợt mức bão hòa (≥100%); các tháng còn lại 

chƣa đạt bão 

hòa (<100%), song cũng đạt cỡ gần 80 đến trên 90% 

468  Đại học 

Phân tích, đánh 

giá xác định hệ số 

ma sát và độ nhớt 

rối trong hiệu 

chỉnh mô hình 

thủy động lực hai 

chiều 

Phan Trọng 

Tiến 

PGS. TS. 

Nguyễn Minh 

Huấn 

Vùng ven biển là khu vực có nhiều ý nghĩa quan trọng về kinh tế, quốc phòng 

của mỗi quốc gia. Động lực học vùng ven bờ là một lĩnh vực khoa học 

có tính thực tiễn rất lớn đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết về các quá 

trình của biển cho các ngành kinh tế nhƣ giao thông vận tải, xây dựng 

các công trình ven biển cũng nhƣ khai thác bảo vệ tài nguyên, môi 

trƣờng biển. Những đối tƣợng nghiên cứu quan trọng trong động lực 

học bao gồm sóng, dòng chảy, thủy triều, … 

Hiện nay, các phƣơng pháp số trị đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực. Đây là phƣơng pháp hiện đại, phát triển mạng trong những năm 
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gần đây ở nƣớc ta cũng nhƣ trên thế giới. Các mô hình số trị ngày càng 

chứng tỏ là một công cụ mạnh và đắc lực bởi khả năng cho kết quả tính 

toán nhanh, giá thành rẻ, phạm vi ứng dụng rộng, dễ dàng thay đổi các 

kịch bản bài toán, nhất là trong việc tính toán, mô phỏng các hệ thống 

lớn. Ở Việt Nam, mô hình số trị đã và đang đƣợc áp dụng rộng rãi trong 

thực tiễn nghiên cứu và tính toán dự báo thủy dộng lực môi trƣờng biển. 

Dựa trên việc tìm hiểu lí thuyết cơ bản về các quá trình thủy dộng lực 

học và các phƣơng pháp nghiên cứu, bài khóa luận thực hiện tính toán 

hiệu chỉnh xác định bộ tham số phù hợp mô phỏng phế độ dòng chảy 

khu vực biển Khánh Hòa bằng bộ phần mềm DHI Software – Mike 21, 

cụ thể là mô đun Mike 21/3 Coupled Model FM. 

469  Đại học 

Tính toán ảnh 

hƣởng công trình 

tới trƣờng sóng và 

trƣờng dòng chảy 

khu vực cửa Tùng 

Quảng Trị bằng 

mô hình MIKE 

Lê Văn Tuấn 
PGS. TS. 

Nguyễn Thọ Sáo 

Trong nhiều năm qua, khu vực ven biển phải chịu những ảnh hƣởng của 

nƣớc dâng, kèm với sóng, nhất là khi có bão. Dẫn đến hiện trạng xói lở 

bờ biển ảnh hƣởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của ngƣời dân; ảnh 

hƣởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch. Khu vực Cửa Tùng là 

một vùng ven biển tập trung dân cƣ đông đúc tại tỉnh Quảng Trị. Với sự 

có mặt của các công trình dẫn đến sự thay đổi chế độ thủy động lực của 

vùng và ảnh hƣởng đến các khu vực lân cận. Do đó, diện tích bãi biển 

Cửa Tùng cũng đang dần bị xói lở, thu hẹp và đặt trong tình trạng cấp 

bách. 

Việc nghiên cứu ảnh hƣởng của các công trình tới trƣờng sóng, trƣờng 

dòng chảy là hết sức cần thiết nhằm mô phỏng quá trình, dự đoán và 

đƣa ra những biện pháp công trình hiệu quả hơn để giúp giảm ảnh 

hƣởng đến vùng bờ và ngƣời dân ở khu vực Cửa Tùng. Kết quả đạt 

đƣợc khi có 2 công trình đã đƣợc xây dựng là Kè phía Nam và Kè phía 

Bắc Cửa Tùng thì bờ biển vẫn chƣa đƣợc bảo vệ một cách hiệu quả mà 

chủ yếu là chắn sóng lan truyền vào trong cửa sông, bờ biển vẫn chịu 

ảnh hƣởng khi có sóng lớn làm xói lở và bị phá hủy. Còn khi có công 

trình đê chắn sóng sẽ đảm bảo đƣợc sự ổn định cho bãi biển Cửa Tùng 

dƣới tác động 

của sóng. Góp phần vào việc đảm bảo cho cuộc sống mỗi ngƣời dân, 

đảm bảo phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong 
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khu vực. 

470  Đại học 

Tính toán trƣờng 

sóng khu vực Cửa 

Nhƣợng – Hà 

Tĩnh trong điều 

kiện tự nhiên và 

có công trình 

bằng mô hình 

toán 

Nguyễn Công 

Việt 

PGS. TS. 

Nguyễn Thọ Sáo 

Cửa Khẩu là một trong bốn cửa biển thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cửa Khẩu có 

địa thế vị thuận lợi cho phát triển kinh tế do nằm gần cảng Vũng Áng, 

khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. 

Do đó trong quy hoạch xây đến năm 2030, với định hƣớng phát triển 

dịch vụ cảng logistics tại Vũng Áng, Cửa Khẩu là một trong những vị 

trí đƣợc lựa chọn dự kiến xây dựng cảng logistics. Tuy nhiên do sự tác 

động của các chế độ động lực sông biển, luồng tàu tại Cửa Khẩu bị biến 

đổi gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào. Khóa luận đƣa ra một số giải 

pháp công trình giả định để chỉnh trị trƣờng động lực tại Cửa Khẩu, 

đồng thời mô phỏng tính toán sự biến đổi của trƣờng sóng trong điều 

kiện tự nhiên và có công trình bằng mô hình Delft3D, sử dụng mô 

phỏng online coupling giữa module dòng chảy (Delft3D Flow) và 

module sóng (Delft3D Wave). Kết quả tính toán trong các trƣờng hợp 

biên sóng hƣớng bắc (N), đông bắc (NE), đông (E) cho thấy quá trình 

lan truyền sóng chịu tác động lớn của địa hình, sự xuất hiện của công 

trình gây ảnh hƣởng cục bộ tới trƣờng dòng chảy (làm tăng vận tốc 

dòng ra vào trong sông), và trƣờng sóng (tạo ra vùng khuất sóng, làm 

giảm độ cao sóng). Giải pháp công trình kè chỉnh trị kết hợp với mục 

đích tạo khu cảng đƣợc đánh giá là hiệu quả hơn chỉ dùng kè chỉnh trị. 
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