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PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

1.1. Giới thiệu về trƣờng Đại học hàng hải Việt Nam 

Trường Đại học Hàng hải Việt N m là trung tâm đào tạo cán bộ kho  học kỹ thuật 

các cấp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt N m lớn nhất nước. Nhà trường có 

sứ mạng đi đầu cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nước nhà. 

Trường đào tạo đ  ngành, đ  cấp các lĩnh vực đào tạo b o trùm các lĩnh vực kinh tế. Đặc 

biệt còn đào tạo và huấn luyện cho cả nước các thuyền trưởng, máy trưởng, các sĩ qu n 

hàng hải đạt trình độ khu vực và qu c tế. 

Ngày 13/5/1955, những tên lính xâm lược cu i cùng c   Thực dân Pháp phải rút 

khỏi Hải Phòng. S u một thời gi n tích cực chuẩn bị, ngày 01/4/1956, Trường S  cấp Lái 

tàu được thành lập, đị  điểm đặt tại Nhà máy nước đá Hải Phòng. Trong buổi lễ kh i 

giảng đầu tiên, Nhà trường vinh dự được đón đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư 

Đảng Cộng sản Việt N m, khi đó là Ch  tịch Uỷ B n quân chính Hải Phòng đến dự. 

Ngày 01/7/1956, Trường S  cấp Máy tàu được thành lập đặt tại s  5 Bến Bính. Đầu năm 

1957, h i trường hợp nhất và lấy tên là Trường S  cấp Hàng hải. Tháng 9/1959, Trường 

được nâng lên thành Trường Trung cấp Hàng hải, đị  điểm chuyển về s  8 Trần Phú, Hải 

Phòng. 

Năm 1961, Trường đổi tên thành Trường Hàng hải trực thuộc Bộ Gi o thông vận 

tải. Để phục vụ kịp thời cho cuộc kháng chiến ch ng Mỹ, Bộ Gi o thông vận tải gi o cho 

Trường nhiệm vụ mở hệ s  cấp Hàng gi ng (18 tháng) gồm 2 ngành Lái và Máy tàu 

sông.  Đầu năm 1967, 650 học sinh Hàng gi ng t t nghiệp và toả đi hoạt động trên các 

con tàu ở khắp các dòng sông, bến phà c   miền Bắc phục vụ cho cuộc kháng chiến vĩ 

đại c   dân tộc và cũng tạo tiền đề để phát triển ngành vận tải Đường th y nội đị  ngày 

nay.  

Nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ ngành Gi o thông đường thuỷ, ngày 

15/8/1969 Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Gi o thông 

Đường thuỷ trên c  sở các ngành đường thuỷ c   Đại học Gi o thông vận tải Hà Nội và 

kho  Đại học c   Trường Hàng hải. Ngày 07/7/1976, Bộ Gi o thông vận tải quyết định 

thành lập Trường Đại học Hàng hải trên c  sở nâng cấp Trường Hàng hải. Ngày 

18/9/1979, Chính ph  b n hành quyết định “Chuyển Phân hiệu Đại học Gi o thông 

Đường thuỷ thành Trường Đại học Gi o thông Đường thuỷ”. Ngày 02/3/1984 Bộ Gi o 

thông Vận tải quyết định nhập h i Trường: Đại học Gi o thông Đường thuỷ và Trường 

Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải. Ngày 14/1/1989 Bộ trưởng Bộ GTVT 

& Bưu điện quyết định thành lập Trung tâm Đại học Hàng hải phí  N m, ngày 20/8/1991 
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Bộ Gi o thông Vận tải và Bưu điện quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Hàng hải trực 

thuộc Trường Đại học Hàng hải, ngày n y là Trường Đại học Gi o thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh. Tháng 7/2013 Th  tướng Chính ph  quyết định đổi tên Trường Đại học Hàng 

hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt N m. Tháng 8/2013 Th  tướng Chính ph  đư  

Trường vào d nh sách 1 trong 17 trường Đại học trọng điểm Qu c gi .  

Trong sáu thập kỷ xây dựng, hội nhập và phát triển, Nhà trường đã có nhiều c ng 

hiến to lớn cho sự nghiệp đào tạo cán bộ cho ngành Gi o thông vận tải, các ngành kinh tế 

qu c dân và qu c phòng,  n ninh. Nhà trường đã đào tạo trên 50.000 cán bộ có trình độ 

s  cấp, trung cấp, c o đẳng và đại học, hàng nghìn thạc sĩ và tiến sĩ, 30.000 sĩ qu n hàng 

hải và thuyền viên cho ngành; Đào tạo lưu học sinh Lào, C mpuchi  và giúp xây dựng 

mục tiêu đào tạo cán bộ ngành Gi o thông vận tải cho họ. Ngày n y, su t từ Móng Cái 

đến Mũi Cà M u và trên các đại dư ng đều có thể gặp các thế hệ học viên, sinh viên Đại 

học Hàng hải Việt N m. Nhà trường vinh dự được nhận những phần thưởng c o quí như 

Huân chư ng Hồ Chí Minh (2011); D nh hiệu Anh hùng L o động (2006); Anh hùng 

Lực lượng vũ tr ng nhân dân (2015) và nhiều phần thưởng c o quí khác cho Trường, các 

tập thể và cá nhân. 

Hiện n y, Nhà trường đ ng đào tạo 8 chuyên ngành tiến sĩ, 11 chuyên ngành trình 

độ thạc sĩ, 41 chuyên ngành đại học, 12 chư ng trình c o đẳng và dạy nghề,… với trên 

20.000 học viên và sinh viên, trong đó có nhiều học viên và sinh viên đến từ các nước 

như Hàn Qu c, Ho  kỳ, Moz mbique, Nigeri , N m Phi,… Đội ngũ cán bộ giảng dạy và 

nhân viên gồm 988 người, trong đó có 43 Giáo sư, Phó Giáo sư; 114 Tiến sĩ kho  học, 

Tiến sĩ, 584 Thạc sĩ cùng 170 thuyền trưởng, 168 máy trưởng hạng I, hàng trăm sĩ qu n 

quản lý, vận hành và thuyền viên lành nghề. Trường Đại học Hàng hải Việt N m ngày 

n y đã trở thành tổ hợp đào tạo, nghiên cứu kho  học, ứng dụng, chuyển gi o công nghệ, 

sản xuất, kinh do nh và với hàng trăm phòng thí nghiệm hiện đại, cùng các thiết bị mô 

phỏng huấn luyện, phòng thực hành, tàu huấn luyện, tàu vận tải và trung tâm nghiên cứu 

phục vụ tất cả các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu kho  học trong trường.  

Trường Đại học Hàng hải Việt N m là Trường trọng điểm qu c gi , đẳng cấp 

qu c tế đào tạo đ  ngành, đ  bậc học từ trung cấp đến tiến sĩ, cung cấp nguồn lực chất 

lượng cao cho các ngành kinh tế - xã hội c a cả nước. 

Trường đi tiên phong trong hội nhập khu vực và qu c tế; là thành viên chính thức 

c a Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dư ng (AMETAP) và 

Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Qu c tế (AMU) 

Sinh viên được đánh giá theo chuẩn tiếng Anh TOEIC qu c tế, chuẩn Tin học 

Microsoft MOS qu c tế. 
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Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đánh giá kiểm định đạt chất lượng qu c gia. 

Cơ cấu tổ chức hành chính của Nhà trường 

Cơ cấu tổ chức hành chính của Nhà trường bao gồm: 

- Ban giám hiệu 

 Hiệu trưởng:  NGND. GS. TS. Máy trưởng Lư ng Công Nhớ 

Các Phó Hiệu trưởng: 

TS. Lê Qu c Tiến 

TS. Phạm Xuân Dư ng 

TS. Nguyễn Khắc Khiêm 

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

Bí thư Đảng ủy:  NGND.GS.TS. Máy trưởng Lư ng Công Nhớ 

Chủ tịch Công đoàn: ThS. Phạm Ngọc Tuyền 

Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM: ThS. Nguyễn Vư ng Thịnh 

Chủ tịch  Hội sinh viên: ThS. Nguyễn Vư ng Thịnh 

Các phòng, b n chức năng: 21 đ n vị 

Các Kho , Viện và Trung tâm đào tạo: 20 đ n vị 

Các Công ty trực thuộc, các Trung tâm dịch vụ và sản xuất: 17 đ n vị 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Nhà trường 

Hiệu trưởng:    01 người 

Phó hiệu trưởng:   03 người 

Giảng viên:    685 người 

Cán bộ quản lý:   271 người 

Trong đó:  

Giáo sư, PGS:  43 người 

NGND, NGƯT:     21 người 

TSKH:      02 người 

Tiến sĩ:     116 người 

Thạc sĩ kho  học:  451 người  

Các bậc đào tạo 

Tiến sỹ: 8 chuyên nghành 

Thạc sỹ: 11 chuyên nghành 
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Đại học: 41 chuyên ngành 

C o đẳng : 07 chuyên ngành 

C o đẳng, trung cấp nghề : 10 chuyên ngành 

S  cấp nghề: 12 chuyên ngành 

Sỹ qu n hàng hải : 02 chư ng trình 

Các khó  huấn luyện c  bản và nâng c o 

Quan hệ quốc tế 

Với đặc thù là một trường đại học chuyên ngành có tính qu c tế c o do ngành 

Hàng hải là một trong những ngành được qu c tế hó  sớm nhất nên các hoạt động quan 

hệ qu c tế c   trường Đại học Hàng hải Việt N m đã sớm được lãnh đạo Nhà trường xác 

định là một nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên qu n tâm, chỉ đạo sát s o. Một s  

thành tích nổi bật về công tác quan hệ qu c tế trong một s  năm gần đây như s u:  

- Đã thành lập được 03 công ty liên do nh với đ i tác Nhật Bản, Hàn Qu c. 

- Triển khai nhiều chư ng trình liên kết đào tạo s u đại học với nhiều trường đại 

học danh tiếng trên thế giới c   các nước như: Anh, Pháp, Thụy Điển, Hà L n, Bỉ, 

Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Qu c, Trung Qu c. . .  

1.2. Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ 

thạc sĩ sự ph  h p với qu  hoạch phát tri n nguồn nhân lực của đ a phƣơng, khu 

vực, quốc gia 

Trong b i cảnh hội nhập qu c tế, nước t  bước vào thời kỳ đổi mới; quá trình đô 

thị hó , công nghiệp hó  đất nước đòi hỏi phải kh i thác ồ ạt nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và do đó đã làm nảy sinh hàng loạt các biến động môi trường. Tình trạng ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều đị  phư ng trong nước, tác động mạnh mẽ 

đến đời s ng dân sinh. 

Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà nước t  đã và đ ng phải 

đư ng đầu hiện n y và trong nhiều năm tới. 

Theo kết quả từ nhiều nghiên cứu khác nh u, chất lượng môi trường c a Việt Nam 

đ ng ở mức báo động. Cụ thể, theo báo cáo c   Trung tâm Nghiên cứu môi trường c a 

Đại học Y le và Đại học Columbia (Mỹ) năm 2012, chỉ s  môi trường chung (General 

Environmental Index, GEI) c a Việt Nam xếp hạng 79/132 qu c gi  được nghiên cứu, 

tuy nhiên chúng t  nằm trong 10 nước có môi trường không khí ô nhiễm nhất thế giới. 

Theo đánh giá c   Ngân hàng thế giới (WB, 2010) nước t  là một trong năm qu c gia 

trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất c a biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
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Ngày n y, quản lý tài nguyên và môi trường là một bộ phận chức năng không thể 

thiếu c a chính ph  c a nhiều nước. Để giải quyết các vấn đề về môi trường thì cần có 

những th y đổi về quản lý, công nghệ, kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường 

nói chung và kỹ thuật môi trường nói riêng. Đ i với nhiều qu c gi , đào tạo nguồn nhân 

lực cho bảo vệ môi trường được coi là chì  khó  trong chiến lược phát triển bền vững đất 

nước.  

Ở nước t , đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên được coi là nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

qu c gi . Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về kỹ thuật môi trường phải 

được coi là chì  khó  c a chiến lược qu c gia. Nó không những m ng tính quy mô sâu 

rộng mà còn m ng tính cấp thiết thời sự để giải quyết các vấn đề bức xúc về bảo vệ môi 

trường trong phát triển bền vững. Không có trình độ về kỹ thuật cao sẽ không thể giải 

quyết triệt để các vấn đề liên qu n đến môi trường đ ng rất bức thiết hiện n y và trong 

tư ng l i. 

Hải Phòng là thành ph  trực thuộc trung ư ng, n i tập trung nhiều c  sở nghiên 

cứu khoa học có liên qu n đến môi trường như Viện Tài nguyên và môi trường biển, 

Viện Nghiên cứu hải sản, Viện Nuôi trồng th y sản, nhiều trung tâm tư vấn, nghiên cứu 

và chuyển gi o công nghệ môi trường, các trường đại học, trường c o đẳng, các do nh 

nghiệp công nghiệp lớn, các khu công nghiệp, cảng biển, … Các đ n vị này đều có nhu 

cầu ngày càng tăng về đội ngũ cán bộ môi trường có trình độ cao. 

Trước yêu cầu to lớn c   sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ qu c và thực hiện chiến 

lược biển Việt N m, Th  tướng Chính ph  đã chỉ đạo: “Xây dựng Trường Đại học Hàng 

hải Việt N m trở thành Trường đại học trọng điểm qu c gi ” nhằm tạo bước đột phá 

trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng c o, nghiên cứu kho  học và tạo r  công 

nghệ cho các ngành công nghiệp Hàng hải, Đóng tàu và Kinh tế biển c   đất nước”. 

Tháng 12/2013 B n cán sự Đảng Bộ Gi o thông vận tải r  Nghị quyết s  34: “Về định 

hướng, giải pháp phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt N m trở thành trường đại học 

trọng điểm qu c gi ”. Tháng 8 năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt N m 

tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm và ý chí: 

“Nâng c o năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu c   Đảng bộ; đổi mới căn bản, toàn diện; 

khẳng định thư ng hiệu, nâng c o vị thế; tạo nền tảng xây dựng trường đại học trọng 

điểm qu c gi  - điểm đến tin cậy c   người học”.  Mục tiêu là: Xây dựng Trường Đại học 

Hàng hải Việt N m thành trường đại học trọng điểm qu c gi  nhằm đào tạo nguồn nhân 

lực cho phát triển kinh tế biển, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết s  09-NQ/TW 

ngày 09/2/2007 Hội nghị Trung ư ng 4 Khó  XI về Chiến lược biển Việt N m đến năm 

2020, Nghị quyết s  29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ư ng 8 khó  XI về đổi 
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mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hó , hiện đại 

hó  trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội ch  nghĩ  và hội nhập qu c tế. 

Trường Đại học Hàng hải Việt N m đã mở hội thảo về đánh giá nhu cầu mở ngành 

Kỹ thuật môi trường trình độ thạc sĩ tại trường. Hội thảo đã quy tụ nhiều c  qu n, tổ 

chức, doanh nghiệp, chuyên gi  đầu ngành tại đị  phư ng th m gi , góp ý chư ng trình 

đào tạo ngành KTMT, cung cấp nhu cầu tuyển dụng các chuyên gi  có trình độ thạc sĩ trở 

lên trong lĩnh vực môi trường. 

Qua khảo sát nhu cầu c   xã hội khu vực Hải Phòng và các tỉnh đồng bằng duyên 

hải phí  Bắc, đồng thời phân tích nhận định xu hướng phát triển c   ngành kỹ thuật môi 

trường, hiện tại nhu cầu học cao học ngành kỹ thuật môi trường tại Hải Phòng và các tỉnh 

lân cận khoảng 30 -50 học viên mỗi năm. 

Như vậy có thể khẳng định việc mở ngành đào tạo c o học về Kỹ thuật môi trường 

tại trường Đại học Hàng hải Việt N m là cần thiết. Điều này cũng đã được nhà trường 

xác định trong phư ng hướng/kế hoạch phát triển c   c  sở đào tạo và đã được Hội đồng 

trường quyết nghị thông qu . 

1.3. Giới thiệu về Viện Môi trƣờng, trƣờng Đại học hàng hải Việt Nam 

Viện môi trường được thành lập theo Quyết định s  1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB 

ngày 22-5-2015 c a Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Viện Môi trường 

thành lập trên c  sở sáp nhập bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc Kho  Máy tàu biển và 

Bộ môn Hó  học. 

Hiện tại Viện đ ng tổ chức đào tạo hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật môi 

trường, mã s  23.04.10 theo quyết định s  695/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 2 năm 2002 

c a Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.  

1.3.1. Về cơ cấu tổ chức 
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1.3.2.Về nhân sự 

Viện Môi trường hiện có 30 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 PGS, 04 tiến sỹ, 20 

thạc sỹ và một s  giảng viên thỉnh giảng theo học phần là các bộ giảng dạy trong và 

ngoài trường. 

1.3.3. Liên kết đào tạo 

Thực hiện chỉ đạo c   Nhà trường, Viện Môi trường đã tiến hành kết n i với các 

c  qu n, tổ chức, cá nhân, đ n vị sử dụng l o động như các c  qu n quản lý Nhà nước, 

các viện nghiên cứu, các do nh nghiệp, các nhà quản lý môi trường, các nhà kho  học 

thông qu  các hoạt động định hướng việc làm, giảng dạy chuyên đề thực tế chuyên sâu, 

kinh nghiệm công tác trong bảo vệ môi trường, điều chỉnh chư ng trình đào tạo ngành … 

nhằm đáp ứng được yêu cầu sử dụng l o động về KTMT c   xã hội. Trong quá trình đào 

tạo Viện đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về chư ng trình đào tạo, sự hỗ trợ, tạo điều 

kiện c   các c  qu n, đ n vị, doanh nghiệp như cho sinh viên ngành KTMT được thực 

tập nghề tại c  sở, tìm hiểu các vấn đề môi trường phát sinh tại doanh nghiệp, tài trợ học 

bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc,... 

1.3.4. Về cơ sở vật chất 

- Về học liệu: Các Bộ môn chuyên môn Kỹ thuật môi trường và Hó  học đã lựa 

chọn, biên soạn đầy đ  giáo trình, bài giảng chi tiết cho các học phần theo chư ng trình 

đào tạo được Trường phê duyệt 

- C  sở vật chất phục vụ đào tạo: Viện được nhà trường gi o toàn bộ khu nhà 2 

tầng với khoảng 600 m
2
 sàn để xây dựng các phòng thí nghiệm và thực hành. Tại đây các 

phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường đã được lắp đặt và thường 

xuyên hoạt động với hệ th ng trang thiết bị quan trắc, lấy và bảo quản mẫu, phân tích 

môi trường, các mô hình thử nghiệm xử lý môi trường hiện đại và các nhân viên thí 

nghiệm chuyên ngành hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành 

KTMT.  Ngoài r , trường còn gi o cho Bộ môn KTMT quản lý xưởng xử lý nước thải 

sinh hoạt hiện đại, một s  thiết bị xử môi trường chuyên đề khác. Đây là những c  sở vật 

chất quan trọng trong việc nâng c o chất lượng đào tạo và NCKH ngành KTMT c a viện 

Môi trường. 

Hiện tại, bằng nhiều nguồn v n khác nh u nhà trường đ ng tiếp tục đầu tư tr ng bị 

thêm c  sở vật chất cho công tác thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và 

nghiên cứu khoa học chuyên ngành KTMT và Kỹ thuật hó  dầu. 

1.4. Lý do đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xin mở ngành đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật môi 

trường với những lý do s u: 
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Thành ph  Hải Phòng đị  phư ng cấp tỉnh, là đô thị loại một, là trung tâm về kinh 

tế - xã hội khu vực đồng bằng Sông Hồng và ven biển duyên hải phí  Bắc. Quá trình đô 

thị hó  và công nghiệp hó  phát triển nh nh đã và đ ng tạo ra những vấn đề môi trường 

tại thành ph  cần được giải quyết. Hải phòng là thành ph  cảng lớn nhất khu vực phí  

bắc. Hoạt động cảng biển cũng tạo ra nhiều sức ép tới môi trường c   thành ph . Để quản 

lý môi trường c   thành ph  được t t Hải Phòng rất cần đội ngũ cán bộ về kỹ thuật môi 

trường có trình độ c o. Ngoài r , các tỉnh duyên hải phí  Bắc và nhiều đị  phư ng cấp 

tỉnh khác trong cả nước cũng có nhu cầu phát triển và nâng c o trình độ cho đội ngũ cán 

bộ nhằm nâng c o hiệu quả về bảo vệ môi trường tại đị  phư ng mình. Do vậy, nhu cầu 

đào tạo nâng c o trình độ chuyên môn c   cán bộ công chức nhà nước, kỹ sư kỹ thuật 

môi trường đ ng làm việc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường và các do nh 

nghiệp tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận là khá lớn.  

Trường Đại học hàng hải Việt N m là một trong 17 trường được Chính ph  đư  

vào d nh sách các trường trọng điểm qu c gi . Trường Đại học Hàng hải Việt N m là 

trung tâm hàng đầu trong cả nước đào tạo các ngành kinh tế biển. Trường đã và đ ng đào 

tạo nhiều ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. S  lượng học viên c o học và nghiên 

cứu sinh tại trường khoảng 886 với 11 chuyên ngành Thạc sĩ và 8 chuyên ngành đào tạo 

trình độ Tiến sĩ. Như vậy, Trường Đại học Hàng hải Việt N m có đ  kinh nghiệm trong 

việc tổ chức và quản lý đào tạo bậc s u đại học. 

Ngành Kỹ thuật Môi trường bắt đầu được đào tạo tại Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam từ năm học 2002 – 2003, đến này nhà trường đã tuyển sinh được 16 khó  với 

khoảng 1.000 sinh viên và đã có 11 khó  đã t t nghiệp với khoảng 500 kỹ sư. Các kỹ sư 

Kỹ thuật Môi trường t t nghiệp tại trường Đại học hàng hải Việt N m đã và đ ng đóng 

góp đáng kể trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường cho thành ph  Hải Phòng và 

các đị  phư ng lân cận cũng như trong ngành Gi o thông vận tải và các ngành kinh tế 

khác c   đất nước. Điều này, khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo bậc đại học ngành 

Kỹ thuật Môi trường c   trường đại học Hàng hải Việt Nam. 

Trường đại học Hàng hải Việt N m có đ  đội ngũ giảng viên trình độ cao phục vụ 

công tác đào tạo bậc cao học ngành kỹ thuật môi trường. Hiện tại nhà trường có đội ngũ 

giảng viên c  hữu gồm 02 PGS, 05 tiến sỹ và 20 thạc sỹ chuyên ngành môi trường và 

chuyên ngành gần (trong đó hiện có 10 thạc sĩ đ ng th m gi  nghiên cứu sinh trong và 

ngoài nước). Nhiều cán bộ giảng dạy c a viện với trình độ thạc sỹ đ ng là nghiên cứu 

sinh tại các trường đại học trong và ngoài nước. Ngoài r , Trường Đại học Hàng hải Việt 

N m còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trình độ c o là các nhà kho  học, giảng viên 

đúng chuyên ngành đ ng công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu cùng hợp tác 

tham gia giảng dạy tại trường. 
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Về c  sở vật chất phòng thí nghiệm thực hành phục vụ công tác đào tạo. trường 

Đại học Hàng hải Việt N m đã được đầu tư hệ th ng phòng thí nghiệm với các thiết bị, 

máy móc hiện đại như hệ th ng máy phân tích qu ng phổ hấp thụ nguyên tử, máy phân 

tích sắc ký khí hiệu năng c o, nhiều hệ th ng pilot mô phỏng các quá trình xử lý môi 

trường như hệ th ng tr o đổi ion, hệ th ng lọc màng, hệ th ng xử lý sinh học hiếu khí, hệ 

th ng xử lý sinh học kỵ khí…Các phòng thí nghiệm chuyên ngành môi trường c a 

Trường Đại học hàng hải Việt N m được chứng nhận và quản lý theo hệ th ng Vilas ISO 

17025, đồng thời cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đ  điều kiện 

hành nghề quan trắc và phân tích môi trường. Hiện tại, Trường đại học Hàng hải Việt 

N m đ ng được nhà nước đầu tư 01 dự án trị giá trên 40 tỷ đồng để xây dựng phòng thí 

nghiệm hiện đại phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án đã triển kh i xong gi i đoạn một và sẽ hoàn thành 

vào cu i năm 2017. Với hệ th ng phòng thí nghiệm hiện đại, các bài thí nghiệm, thực 

hành chuyên sâu về lĩnh vực phân tích và xử lý môi trường đã được các giảng viên xây 

dựng và triển khai phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Kỹ thuật 

Môi trường tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.   

Về công tác nghiên cứu khoa học: Các giảng viên ngành kỹ thuật môi trường c a 

Trường Đại học hàng hải Việt N m đã thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa 

học các cấp về các lĩnh vực môi trường. Nhiều đề án Bảo vệ môi trường cấp Bộ Giao 

thông vận tải và tư ng đư ng do các giảng viên ngành kỹ thuật môi trường c   Trường 

đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện đã có đóng góp qu n trọng trong công tác bảo vệ  

môi trường c   ngành GTVT và thành ph  Hải Phòng, giải quyết các vấn đề môi trường 

trong hoạt động gi o thông vận tải biển. Các nhà kho  học môi trường c   trường Đại 

học Hàng hải Việt N m đã và đ ng thực hiện nhiều chư ng trình qu c gi  liên qu n đến 

môi trường như chư ng trình qu c gia về biến đổi khí hậu, chư ng trình qu c gia về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chư ng trình Qu c gia về nghiên cứu điều tr  tài 

nguyên biển,… Hàng năm các giảng viên ngành Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học 

hàng hải Việt Nam thực hiện trung bình khoảng 01 - 03 đề tại cấp bộ hoặc tư ng đư ng, 

04 - 08 đề tài nghiên cứu cấp c  sở thuộc lĩnh vực môi trường. 

Với những năng lực trên Trường Đại học Hàng hải Việt N m hoàn toàn có đ  khả 

năng để đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật Môi trường với s  lượng học viên khoảng 20 

-30 học viên/năm. 
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PHẦN  2. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

2.1. Khái quát chung về quá trình đào tạo 

2.1.1. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 

Đào tạo sau đại học  

Đào tạo Thạc sĩ:  11 Chuyên ngành 

Đào tạo Tiến sĩ:  8 Chuyên ngành 

Chuyên ngành đào tạo và cấp độ đào tạo 

1. Kh i thác, bảo trì tàu th y 

2. Kỹ thuật tàu th y 

3. Máy và thiết bị tàu th y 

4. Tổ chức & Quản lý vận tải 

5. Bảo đảm  n toàn hàng hải 

6. Điều khiển tàu biển 

7. Kỹ thuật xây dựng công trình th y 

8. Kỹ thuật điều khiển và tự động hó  

9. Kỹ thuật điện tử 

10. Quản lý kinh tế 

11. Công nghệ thông tin 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ & Tiến sĩ 

: Thạc sĩ  

: Thạc sĩ 

: Thạc sĩ 

Đào tạo Đại học, Cao đẳng 

Đào tạo cấp độ đại học: 40 Chuyên ngành 

C o đẳng:    07 Chuyên ngành 

Chuyên ngành đào tạo và hệ đào tạo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Điều khiển tàu biển 

Luật Hàng hải 

Kh i thác máy tàu biển 

Điện tử viễn thông 

Điện tự động tàu th y 

Điện tự động công nghiệp 

Tự động hó  hệ th ng điện 

Máy tàu th y 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học 

: Đại học 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Thiết kế tàu và công trình ngoài kh i 

Đóng tàu và công trình ngoài kh i 

Máy nâng chuyển 

Kỹ thuật c  khí 

C  điện tử 

Kỹ thuật ô tô 

Kỹ thuật nhiệt lạnh 

Tự động th y khí 

Xây dựng công trình th y 

Kỹ thuật  n toàn hàng hải 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Kỹ thuật cầu đường 

Công nghệ thông tin 

Kỹ thuật phần mềm 

Truyền thông và mạng máy tính 

Kỹ thuật môi trường 

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 

Kỹ thuật hó  dầu 

Luật hàng hải 

Kinh tế vận tải biển 

Kinh tế vận tải th y 

Logistics 

Kinh tế ngoại thư ng 

Quản trị kinh doanh 

Tài chính kế toán 

Kinh tế vận tải biển 

Công nghệ thông tin 

Điện tự động công nghiệp 

Kinh tế ngoại thư ng 

Tiếng Anh thư ng mại 

Ngôn ngữ Anh 

Kinh tế hàng hải và toàn cầu hó  

Kinh doanh qu c tế và logistics 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học & C o đẳng 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 

: Đại học 
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Đào tạo Cao đẳng, trung cấp nghề 

C o đẳng, trung cấp nghề: 10 Chuyên ngành  

S  cấp nghề: 12 Chuyên ngành 

Chuyên ngành đào tạo và cấp độ đào tạo 

1. Điều khiển tàu biển 

2. Kh i thác máy tàu th y 

3. Sửa chữ  máy tàu th y 

4. Kế toán do nh nghiệp 

5. Điện công nghiệp 

6. Điện tàu th y 

7. Công nghệ chế tạo Vỏ tàu th y 

8. Hàn 

9. Cắt gọt kim loại 

10. Gi  công lắp ráp hệ th ng  ng tàu th y 

11. Vận hành thiết bị nâng 

12. Công nghệ s n tàu th y 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: C o đẳng, Trung cấp & S  cấp nghề 

: S  cấp nghề 

: S  cấp nghề 

2.1.2. Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo. 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện đóng v i trò qu n trọng hàng đầu trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế biển c   đất nước 

với việc đảm nhận đào tạo tất cả các chuyên ngành có liên qu n đến kinh tế biển, bao 

gồm hàng hải, đóng tàu, Kinh tế vận tải biển, Công trình th y và thềm lục đị , Môi 

trường biển,... 

Với 61 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, cử 

nhân; các kỹ sư, chuyên gi  do Nhà trường đào tạo hiện chiếm đến h n 80% lực lượng 

cán bộ kỹ thuật c   các tập đoàn, do nh nghiệp, đ n vị hoạt động trong lĩnh vực kinh tế 

biển c   đất nước. 

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm c   Nhà trường hiện n y đ ng được giữ ổn định ở 

mức trên 3.600 sinh viên/ năm học. Với mức tuyển sinh như vậy, tổng s  trên 23.000 sinh 

viên/học viên hiện đ ng đào tạo tại Trường bao gồm: 

- S u đại học: 886 

- Đại học chính quy: 14.053 

- Vừ  làm vừa học: 7.600 
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Bên cạnh đó thông qu  các hoạt động hợp tác, Nhà trường đã ch  động xây dựng 

các chư ng trình liên kết đào tạo (cấp độ Thạc sĩ kho  học, Tiến sĩ chuyên ngành, Tiến sĩ 

khoa học) nhằm thu hút công nghệ, chư ng trình đào tạo tiên tiến đồng thời đào tạo được 

đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên trình độ c o cho Nhà trường, Ngành gi o thông vận 

tải cũng như cả  nước. Các đ i tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học c   Nhà trường 

bao gồm trên 30 trường đại học, học viện lớn trên thế giới. 

Bảng 2.1. Số lƣ ng đào tạo Sau đại học, Đại học, Cao đẳng của Trƣờng 60 năm qua 
 

Giai đoạn 

Trình độ Đại học, Cao đẳng Trình độ Sau đại học 

Hệ chính qu  Hệ vừa làm vừa học Tiến sĩ Thạc sĩ 

Trước 1986 4.499 698 0 0 

1986-1995 3.881 2.016 0 80 

1996-2005 8.555 2.839 4 587 

2006-2015 20.163 15.877 20 1.852 

Tổng 37.098 21.430 24 2.519 

 

2.1.3. Thống kê số khóa và sinh viên ngành kỹ thuật môi trường đã tốt nghiệp và tỷ lệ có việc 

làm 

Viện Môi trường đ ng tổ chức đào tạo hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật Môi 

trường, mã s  23.04.10 theo quyết định s  695/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 2 năm 2002 

c a Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ năm học 2002 – 2003 đến n y, ngành Kỹ 

thuật Môi trường đã liên tục tuyển sinh và s  sinh viên được tuyển đều đáp ứng đ  s  

lượng sinh viên cho phép. Tính đến năm 2016 đã có 11 khó  học với h n 500 sinh viên 

t t nghiệp với tấm bằng kỹ sư Kỹ thuật Môi trường.   

Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường sau khi t t nghiệp luôn được các c  qu n, do nh 

nghiệp trong và ngoài nước đánh giá c o. Tỷ lệ sinh viên t t nghiệp có việc làm luôn đạt 

tỷ lệ cao. Theo khảo sát đ i với khó  t t nghiệp năm 2015, 2016 thì tỷ lệ sinh viên có 

việc làm đạt gần 90%, trong đó đúng ngành và gần ngành đạt h n 70%. 

2.2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu 

2.2.1. Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu chuyên ngành của trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật môi trường 

S  lượng cán bộ, giảng viên c  hữu chuyên ngành: 09 giảng viên trong đó: 
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- 02 Phó giáo sư, tiến sĩ ngành đúng 

- 05 Tiến sĩ ngành đúng 

- 01 Tiến sĩ ngành Triết học và 01 Thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh 

Bảng 2.2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học ph n 

trong chương trình đào tạo ngành kỹ thuật môi trường trình độ thạc sĩ 

Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Tham 

gia 

giảng 

dạ  học 

phần 

Ghi 

chú 

1 

Ngô Kim 

Đ nh 

Sinh năm 

1956 

Giảng viên 

cao cấp 

Viện Môi 

trường 

PGS, 

2015 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

Năm 

2000 

Hó  lý 

thuyết - 

Hó  lý 

- 

ĐHHHV

N: 2006 - 

2009 

- 

ĐHBKH

N: 2003 - 

2015 

- 

ĐHQGH

N: 2013 - 

Nay 

- Đại học 

Cần th : 

2013 - 

Nay 

- Viện 

Khoa học 

Th y lợi 

Việt Nam: 

2015 – 

Nay 

- Học viện 

KH và 

- Đề tài: 

12 

- Bài báo 

KH: 66 

- Giáo 

trình: 04 

KMKQ 

104, 

KMVH 

105, 

KMHM 

106, 

KMNT 

112, 

KMKO 

114, 

KMKB 

116, 

KMCT 

118, 

KMXN 

120, 

KMBN 

121 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Tham 

gia 

giảng 

dạ  học 

phần 

Ghi 

chú 

CN – 

Viện Hàn 

Lâm 

KHCNV

N: 2017 - 

Nay 

2 

Phạm Tiến 

Dũng 

Sinh năm 

1975 

Viện trưởng 

Viện môi 

trường 

- 

Tiến sĩ, 

Liên 

bang 

Nga, 

Năm 

2009 

Hó  học - 

- Đề tài: 4 

- Bài báo: 

11 

- Giáo 

trình: 01 

KMQC 

107, 

KMĐM 

110, 

KMQP 

111, 

KMNL 

119 

 

3 

Vũ Minh 

Trọng 

Sinh năm 

1973 

Phó trưởng 

Bộ môn Hó  

học Viện 

môi trường 

- 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

Năm 

2015 

Hó  lý 

thuyết - 

Hó  lý 

- 

- Đề tài: 2 

- Bài báo: 

8 

- Giáo 

trình: 01 

KMHM 

106, 

KMĐM 

110, 

KMRN 

113, 

KMTC 

115 

 

4 

Phạm Th  

Dƣơng 

Sinh năm 

1980 

Trưởng Bộ 

môn Hó  

học Viện 

- 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

Năm 

2016 

Hó  

Môi 

trường 

- 

- Đề tài: 

26 

- Bài báo: 

18 

- Giáo 

trình: 01 

KMVH 

105, 

KMQC 

107, 

KMQP 

111, 

KMNT 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Tham 

gia 

giảng 

dạ  học 

phần 

Ghi 

chú 

môi trường 112, 

KMRN 

113, 

KMKO 

114, 

KMTC 

115, 

KMNS 

117, 

KMCT 

118, 

KMXN 

120 

5 

Phạm Văn 

Thuần 

Sinh năm 

1975 

Trưởng 

phòng Đào 

tạo - 

ĐHHHVN 

PGS, 

2013 

Tiến sĩ, 

Nhật 

Bản 

Năm 

2009 

Khoa 

học 

Hàng 

hải ứng 

dụng 

môi 

trường 

- 

- Đề tài: 8 

- Bài báo: 

28 

KMKQ 

104,  

KMGM 

108, 

KMKB 

116, 

KMQL 

122 

 

6 

Nguyễn 

Minh Đức 

Sinh năm 

1981 

Giám đ c 

Viện đào tạo 

qu c tế 

 

Tiến sỹ 

Nhật 

Bản 

Năm 

2012 

Khoa 

học 

Hàng 

hải ứng 

dụng 

môi 

trường 

- 

- Đề tài: 3 

- Bài báo: 

11 

KMKB 

116, 

KMBN 

121 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Tham 

gia 

giảng 

dạ  học 

phần 

Ghi 

chú 

7 

Nguyễn 

Xuân Sang 

Sinh năm 

1983 

Giảng viên 

Viện Môi 

trường 

 

Tiến sĩ, 

Trung 

Qu c, 

năm 

2017 

Khoa 

học và 

kỹ thuật 

Môi 

trường 

 

-Đề tài: 5 

-Bài báo: 

8 

KMVH 

105, 

KMNT 

112, 

KMCT 

118 

 

8 

Trần Việt 

Dũng     

Sinh năm 

1978 

Giảng viên 

Kho  Lý 

luận chính 

trị  

 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

năm 

2017 

Triết 

học      

ĐHHHV

N: 2015 - 

nay 

-Đề tài: 1 

-Bài báo: 

7 

KMTH 

101 
 

 

Bảng 2.3. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên 

giảng dạy l  thuyết ph n kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành kỹ thuật 

môi trường và các ngành g n trình độ thạc sĩ 

Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Ghi 

chú 

1 

Ngô Kim 

Đ nh 

Sinh năm 

1956 

PGS, 

2015 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

Năm 

Hó  lý 

thuyết - 

Hó  lý 

- ĐHHHVN: 

2006 - 2009 

- ĐHBKHN: 

2003 - 2015 

- Đề tài: 

12 

- Bài báo: 

66 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Ghi 

chú 

Giảng viên 

cao cấp 

Viện Môi 

trường 

2000 - ĐHQGHN: 

2013 - Nay 

- Đại học 

Cần th : 

2013 - Nay 

- Viện Khoa 

học Th y lợi 

Việt Nam: 

2015 – Nay 

- Học viện 

KH và CN – 

Viện Hàn 

Lâm 

KHCNVN: 

2017 - Nay 

- Giáo 

trình: 04 

2 

Phạm Th  

Dƣơng 

Sinh năm 

1980 

Trưởng Bộ 

môn Hó  

học Viện 

môi trường 

- 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

Năm 

2016 

Hó  Môi 

trường 
- 

- Đề tài: 

26 

- Bài báo: 

18 

- Giáo 

trình: 01 

 

3 

Phạm Văn 

Thuần 

Sinh năm 

1975 

Trưởng 

phòng Đào 

tạo - 

PGS, 

2013 

Tiến sĩ, 

Nhật Bản 

Năm 

2009 

Khoa 

học 

Hàng 

hải ứng 

dụng 

môi 

trường 

- 

- Đề tài: 8 

- Bài báo: 

28 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Ghi 

chú 

ĐHHHVN 

4 

Nguyễn 

Minh Đức 

Sinh năm 

1981 

Giám đ c 

Viện đào tạo 

qu c tế 

 

Tiến sĩ 

Nhật Bản 

Năm 

2012 

Khoa 

học 

Hàng 

hải ứng 

dụng 

môi 

trường 

- 

- Đề tài: 3 

- Bài báo: 

11 

 

5 

Phạm Tiến 

Dũng 

Sinh năm 

1975 

Viện trưởng 

Viện môi 

trường 

- 

Tiến sĩ, 

Liên 

bang 

Nga, 

Năm 

2009 

Hó  học - 

- Đề tài: 4 

- Bài báo: 

11 

- Giáo 

trình: 01 

 

6 

Vũ Minh 

Trọng 

Sinh năm 

1973 

Phó trưởng 

Bộ môn Hó  

học Viện 

môi trường 

- 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

Năm 

2015 

Hó  lý 

thuyết - 

Hó  lý 

- 

- Đề tài: 2 

- Bài báo: 

8 

- Giáo 

trình: 01 

 

7 

Nguyễn 

Xuân Sang 

Sinh năm 

1983 

Giảng viên 

Viện Môi 

 

Tiến sĩ, 

Trung 

Qu c, 

năm 

2017 

Khoa 

học và 

kỹ thuật 

Môi 

trường 

 

-Đề tài: 5 

-Bài báo: 

8 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học, số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo 

Ghi 

chú 

trường 

2.2.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành kỹ thuật môi trường 

trình độ thạc sĩ 

Bảng 2.4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành kỹ thuật môi 

trường trình độ thạc sĩ 

Stt 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học v , 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Chu ên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học (số 

lƣ ng đề 

tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

1 

Lê Xuân Sinh 

1980 Nghiên 

cứu viên chính 

 

Tiến sĩ 

Việt 

Nam 

2014 

Kỹ 

thuật 

môi 

trường 

 

Đề tài: 06 

Bài báo: 

45 

 

2 

Trần Đức Thạnh 

1954 Phó Tổng 

biên tập Tạp chí 

Khoa học và 

Công nghệ biển 

Giáo sư 

2016 

Tiến sĩ 

Việt 

Nam 

1994 

Địa chất  

Đề tài: 25 

Bài báo: 

25 

Sách: 06 

 

3 

Phạm Ngọc Hồ 

1944 

ĐH KH Tự 

nhiên - 

ĐHQGHN 

Giáo sư 

2002 

Tiến sĩ 

Việt 

Nam 

1984 

Toán lý, 

Chuyên 

ngành 

khí 

tượng - 

th y 

văn 

Trường 

ĐHKHTN 

–ĐH 

Qu c gia 

Hà Nội từ 

1987 - 

nay 

Đề tài: 93 

Bài báo: 

97 

GTGD: 

13 

 

4 Trần Hồng Hà PGS, Tiến sĩ, Động c  Trường Đề tài: 3  



24 

 

1974 

Trưởng bộ môn 

Tự động th y 

khí 

2015 Nhật Bản 

2010 

nhiệt ĐH Hàng 

hải VN 

Bài báo: 

24 

Sách: 02 

GTGD: 

01 

2.2.3. Danh sách cán bộ cơ hữu quản l  ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

kỹ thuật môi trường 

Bảng 2.5. Danh sách cán bộ cơ hữu quản l  ngành đào tạo  

Số 

TT 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 

Ngành  Chu ên 

ngành 

Ghi chú 

1 Phạm Tiến Dũng Tiến sĩ 2009 Hó  học  

2 Bùi Đình Hoàn Thạc sĩ 2005 Kỹ thuật Môi trường  

3 Trần Hữu Long Thạc sĩ 2005 Kỹ thuật Môi trường  

4 Trần Anh Tuấn Thạc sỹ 2005 Kỹ thuật môi trường  

5 Lê Văn Học PGS. TS 1996 C  khí động lực  

6 Nguyễn Kim Phư ng Tiến sỹ 2006 
Kh i thác vận tải th y 

và hàng hải 
 

7 Nguyễn Văn S n Tiến sỹ 1994 Kh i thác vận tải th y  

 

Bảng 2.6. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu  

Số TT 
Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ hiện tại 

Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 

Ngành  Chu ên 

ngành 
Ghi chú 

1 
Ngô Thị Vân Anh 1985 

Kỹ thuật viên 
Thạc sỹ 2011 

Công nghệ môi  

trường 
 

2 
Trịnh Thị Thu 1986 

Kỹ thuật viên 
Thạc sỹ 2014 Sinh học  

3 
Bùi Thị Huế 1985 

Kỹ thuật viên 
Kỹ sư 2009 

Kỹ thuật môi 

trường 
 

4 
Nguyễn Thị Đào 1989 

Kỹ thuật viên 
Cử nhân 2011 

Công nghệ kỹ 

thuật Hoá 
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2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.3.1. Cơ sở hạ t ng về phòng học và giảng đường        

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những trường luôn được sự quan 

tâm lớn c a Bộ Gi o thông vận tải nên toàn bộ hệ th ng trang thiết bị, c  sở hạ tầng 

thường xuyên được đầu tư xây dựng, đổi mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học chất lượng 

cao.  

Tổng diện tích đất đ ng sử dụng c   Nhà trường là 157.375 m
2 
và 70 hec t  đất 

khu Đoàn Xá, Hải Phòng. 

Bảng 2.7. Cơ sở hạ tầng về phòng học và giảng đƣờng 

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích sử dụng 

1 
Tổng diện tích sử c   các phòng học cho sinh viên, 

học viên trong Trường 
21.200 m

2
 

2 
Nhà giảng đường C1 (9 tầng) sức chứa 3.260 sinh 

viên 
Khánh thành 05/2013 

3 Nhà giảng đường C2 sức chứ  2.780 sinh viên Khởi công 02/2013 

4 Phòng thực hành 940 m
2
 

5 Trung tâm c  khí thực hành 7.388 m
2
 

6 Phòng thí nghiệm 1.105 m
2
 

7 Hồ huấn luyện  n toàn hàng hải 6.500 m
2
 

8 Trung tâm Huấn luyện thuyền viên 13.070 m
2
 

9 Trung tâm Thông tin tư liệu (Thư viện) 1.509 m
2
 

10 Diện tích phòng đọc và tr  cứu tài liệu 1.279 m
2
 

11 Ký túc xá sinh viên 11.112 m
2
 

12 Nhà ăn sinh viên 3.450 m
2
 

13 Khu liên hợp thể th o hàng hải 23.045 m
2
 

14 Hội trường lớn 750 chỗ ngồi 1.005 m
2
 

15 Các phòng hội thảo khoa học chuyên ngành 1.500 m
2
 

16 Viện Khoa học công nghệ Hàng hải 836 m
2
 

17 Tò  nhà A6-01: Các phòng thí nghiệm, thực hành 

ngành KTMT gồm 05 phòng thí nghiệm chuyên 

ngành 

400 m
2 

2.3.2. Trang thiết bị, tài liệu phục vụ đào tạo
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Bảng 2.8. Thiết b  phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chu ên ngành kỹ thuật môi trƣờng 

TT Tên gọi má , thiết b , kí hiệu, mục đích sử dụng 
Nƣớc sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lƣ ng 
Tên học phần sử dụng thiết b  

Ghi 

chú 

1 Bể điều nhiệt lạnh EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

2 Bể rửa dụng cụ siêu âm có gi  nhiệt EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

3 
Bình ổn nhiệt có b m cho  sinh hàn( bộ điều nhiệt 

tuần hoàn lạnh) 
EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải 

 

4 Bộ chiết pha rắn EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

5 Bộ chiết Soxhlet EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

6 Bộ dụng cụ khoan lấy mẫu đất EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

7 Bộ lấy mẫu động vật đáy EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

8 Bộ lấy mẫu động vật đáy, Wildco Mỹ, 2015 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

9 Cân phân tích điện tử EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

10 Cân phân tích điện tử, ML204 Thụy sỹ, 2015 2 Phân tích môi trường  

11 Cất qu y chân không 0.05-4 lit EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

12 Dụng cụ khoan, lấy mẫu đất c  bản, AMS- Mỹ Mỹ, 2015 1 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

13 Dụng cụ lấy mẫu c   đất c  bản EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

14 Lưới lấy mẫu động vật phù du EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  
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TT Tên gọi má , thiết b , kí hiệu, mục đích sử dụng 
Nƣớc sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lƣ ng 
Tên học phần sử dụng thiết b  

Ghi 

chú 

15 Lưới lấy mẫu động vật phù du, W ter M rt 
Forestry suppliers 

– G7, 2015 
2 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

16 Lưới lấy mẫu thực vật phù du EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

17 Lưới lấy mẫu thực vật phù du, W ter M rt 
Forestry suppliers 

– G7, 2015 
2 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

18 Máy  lấy mẫu không khí EU, 2016 1 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

19 Máy cất nước 2 lần  EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

20 Máy định vị GPS EU, 2016 4 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

21 Máy đo cường độ phóng xạ không khí Việt Nam 1 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

22 Máy đo độ ẩm điện tử hiện s  EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

23 Máy đo độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, t c độ gió EU, 2016 3 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

24 Máy đo độ cứng di động  EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

25 Máy đo độ dẫn điện c   đất EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

26 Máy đo độ dẫn điện và  điện trở suất EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

27 Máy đo độ đục cầm t y,  đo Clo dư và Clo tổng EU, 2016 3 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

28 Máy đo độ đục cầm tay, HI 931102, Hanna Rumani, 2015 3 Phân tích môi trường  
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TT Tên gọi má , thiết b , kí hiệu, mục đích sử dụng 
Nƣớc sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lƣ ng 
Tên học phần sử dụng thiết b  

Ghi 

chú 

29 Máy đo độ mu i cầm tay EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

30 Máy đo DO, MW 600 Rumani,2015 3 Phân tích môi trường  

31 Máy đo môi trường cầm tay  nhiệt độ hiện s  EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

32 
Máy đo nhiệt độ, áp suất  lưu lượng khí thải c a 

động c   tàu biển 
EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải 

 

33 
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, t c độ gió, 

LM800 
Đài Lo n, 2015 3 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

34 Máy đo nhiệt độ, pH, ORP Hanna-Mỹ, 2015 3 Phân tích môi trường  

35 Máy đo nhiệt độ, pH, ORP EU, 2016 3 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

36 Máy đo nồng độ dầu trong nước (Horiba – Japan) Nhật Bản 1 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

37 
Máy đo nồng độ khí thải động c  tàu biển CO, 

SO2, Nox và bụi 
EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý khí thải 

 

38 Máy đo nồng độ khí thải, IMR 2800P 
Imrusa- Mỹ, 

2015 
2 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

39 Máy đo Oxy hò  t n EU, 2016 3 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

40 
Máy đo PH, ORP, Nhiệt độ, độ dẫn điện, TDS, độ 

mặn để bàn (có tích hợp máy khuấy) 
EU, 2016 3 Kỹ thuật xử lý nước thải 
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TT Tên gọi má , thiết b , kí hiệu, mục đích sử dụng 
Nƣớc sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lƣ ng 
Tên học phần sử dụng thiết b  

Ghi 

chú 

41 Máy đo tiếng ồn EU, 2016 3 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

42 Máy đo tiếng ồn, Sper scientific- Mỹ Mỹ, 2015 3 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

43 Máy đo tổng chất rắn hò  t n TDS EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

44 Máy đo và phân tích khí thải EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

45 Máy đo và phân tích khí thải, Testo 350 Đức, 2015 2 Phân tích môi trường  

46 Máy lấy mẫu không khí, Spin  ir 
Tây B n Nh , 

2015 
1 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

47 Máy li tâm EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

48 Máy li tâm lạnh để bàn EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

49 Máy lọc nước siêu sạch EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

50 Máy so màu cầm tay EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

51 Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Perkinelmer Mỹ, 2006 1 Phân tích môi trường  

52 Quang phổ UV-VIS, Labomed Mỹ, 2006 1 Phân tích môi trường  

53 Sắc ký lỏng c o áp Nhật bản 1 Phân tích môi trường  

54 Thiết bị bảo quản mẫu chuyên dụng EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

55 Thiết bị cất nước 2 lần Việt Nam 1 Phân tích môi trường  
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TT Tên gọi má , thiết b , kí hiệu, mục đích sử dụng 
Nƣớc sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lƣ ng 
Tên học phần sử dụng thiết b  

Ghi 

chú 

56 Thiết bị đếm khuẩn lạc Việt Nam 1 Phân tích môi trường  

57 Thiết bị đo sắc phổ LC 800 EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

58 Thiết bị hấp thụ khí Mỹ, 2006 1 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm khí  

59 Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

60 Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích, Wildco – Mỹ Mỹ, 2015 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

61 Thiết bị lấy mẫu nước bề mặt EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải  

62 
Thiết bị lấy mẫu nước bề mặt, Sigma AS950- 

Hach-Mỹ 
Mỹ, 2015 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

63 Thiết bị lấy mẫu nước theo chiều thẳng đứng EU, 2016 3 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

64 
Thiết bị lấy mẫu nước theo chiều thẳng đứng, 

Water Mart 

Forestry suppliers 

– G7, 2015 
3 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

65 
Thiết bị lấy mẫu nước th y sinh vật và mẫu cặn, 

Wildco-Mỹ 
Mỹ, 2015 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường 

 

66 Thiết bị lẫy mẫu th y sinh vật và mẫu cặn EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

67 Thiết bị phá mẫu COD EU, 2016 2 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

68 Thiết bị phá mẫu COD, DRB200 Hach-2015 2 Phân tích môi trường  
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TT Tên gọi má , thiết b , kí hiệu, mục đích sử dụng 
Nƣớc sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lƣ ng 
Tên học phần sử dụng thiết b  

Ghi 

chú 

69 Thiết bị phân tích nước đ  chỉ tiêu cầm tay EU, 2016 1 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

70 Thiết bị phân tích nước đ  chỉ tiêu đ  năng EU, 2016 1 Kỹ thuật xử lý nước thải  

71 Thiết bị thẩm thấu ngược Việt Nam 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

72 Thiết bị tr o đổi ion Việt Nam 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

73 Thiết bị xử lý nước thải bằng phư ng pháp hó  học Việt Nam 1 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

74 
Thiết bị xử lý nước thải bằng phư ng pháp sinh 

học 
Việt Nam, 2007 1 Kỹ thuật xử lý nước thải 

 

75 Thước đo độ sâu mức nước EU, 2016 2 
Thí nghiệm xử lý chất thải, Kỹ 

thuật xử lý nước thải, khí thải 

 

76 T  bảo quản mẫu Việt Nam 3 Kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải  

77 T  bảo quản mẫu vật FLI2000H EU, 2016 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường  

78 T  sấy SGO5-2, Shellab Mỹ, 2015 2 Phân tích môi trường  

79 Xưởng xử lý nước thải sinh hoạt 
Việt Nam 

01 
Xử lý nước thải sinh hoạt khu 

Hiệu bộ và KTX sinh viên 
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Bảng 2.9. Thƣ viện phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ Chu ên ngành kỹ thuật môi trƣờng 

TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 

Nƣớc xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣ ng 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Ghi 

chú 

1.  
Environmental and sustainability : A policy handbook / 

Stephen Dovers, Karen Hussey . - 2nd edi. 
Úc 2013 1 

Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
 

2.  
Environmental economics and natural resource management / 

David A. Anderson . - 4th edition. 
Anh 2014 2 

Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả 
 

3.  
Environmental Hydraulics. Vol 5, Modeling software / Jean-

Michel Tanguy edite . 
Anh 2010 1 Độc học môi trường  

4.  
Environmental systems studies : A macroscope for 

understanding and operating spaceship earth / Hidefumi Imura 
Mỹ 2013 1 Tham khảo  

5.  
Environmental toxicology : Selected entries from the 

encyclopedia of sustainability science and technology 
Mỹ 2012 1 Độc học môi trường  

6.  
Global governance of the environment : Environmental 

principles and change in international law and politics 
Mỹ 2010 2 

Biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng 
 

7.  

Guide for marine health, safety, quality, environmental and 

energy management( The ABS guide for marine management 

systems) / American Bureau of Shipping 

Mỹ 2012 6 Tham khảo  

8.  Introduction to international environmental law / Timo Anh 2014 2 Quản lý tài nguyên  

http://192.168.9.110/OPAC/WShowDetail.aspx?intItemID=26463
http://192.168.9.110/OPAC/WShowDetail.aspx?intItemID=26463
http://192.168.9.110/OPAC/WShowDetail.aspx?intItemID=24265
http://192.168.9.110/OPAC/WShowDetail.aspx?intItemID=24265
http://192.168.9.110/OPAC/WShowDetail.aspx?intItemID=22934
http://192.168.9.110/OPAC/WShowDetail.aspx?intItemID=22934
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 

Nƣớc xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣ ng 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Ghi 

chú 

Koivurova và môi trường 

9.  
Local climate action planning / Michael R. Boswell, Adrienne 

I. Greve, Tammy L. Seale 
USA 2012 1 

Biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng 
 

10.  Giáo trình quản lý chất lượng môi trường Việt Nam 2010 1 
Quản lý chất lượng 

môi trường 
 

11.  
Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển / Ngô Kim 

Định (ch  biên); Bùi Đình Hoàn 
Việt Nam 2014 5 

Kỹ thuật xử lý ô 

nhiễm môi trường 

biển 

 

12.  Kinh tế môi trường / Đoàn Thị L n Phư ng Việt Nam 2011 1 Tham khảo  

13.  
Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn chấn chỉnh, 

chỉ đạo, xử lý vi phạm ngành / Quý Lâm, Kim Phượng sưu tầm 
Việt Nam 2014 4 

Quản lý tài nguyên 

và môi trường, quản 

lý MT biển 

 

14.  Luật thuế bảo vệ môi trường Việt Nam 2011 6 

Quản lý tài nguyên 

và môi trường, quản 

lý MT biển 

 

15.  
Modern water resources engineering : Vol 15/ Lawrence 

K.Wang, Chih Ted Yang editors 
USA 2014 1 

Quản lý môi trường 

biển 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 

Nƣớc xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣ ng 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Ghi 

chú 

16.  
Safety management in a competitive business environment / 

Juraj Sinay 

Boca 

Raton 
2014 1 Tham khảo  

17.  The elements of environmental pollution / John Rieuwerts Anh 2015 1 

Kỹ thuật kiểm soát ô 

nhiễm không khí, 

tiếng ồn và rung 

động, Quản lý chất 

thải rắn và chất thải 

nguy hại 

 

18.  
The last dance : Encountering death and dying / Lynne Ann 

Despelder, Albert Lee Strickland 
Mỹ 2011 1   

19.  
C  sở hệ th ng thông tin đị  lý, Nhà Xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, Nguyễn Thế Thận 
Việt Nam 2003 1 

Ứng dụng GIS trong 

kỹ thuật môi trường 
 

20.  
Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học – NXB 

Giáo dục, Lư ng Đức Phẩm 
Việt Nam 2002 1 

Kỹ thuật xử lý nước 

thải, Xử lý nit  và 

ph t pho trong nước 

thải 

 

21.  
Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học và Kỹ 

thuật, Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga 
Việt Nam 2010 1 

Kỹ thuật xử lý nước 

thải, Xử lý nit  và 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 

Nƣớc xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣ ng 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Ghi 

chú 

ph t pho trong nước 

thải 

22.  
Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, C , NXB Kho  học 

và Kỹ thuật 
Việt Nam 2003 1 

Kỹ thuật kiểm soát ô 

nhiễm không khí, 

tiếng ồn và rung 

động 

 

23.  
Năng lượng và môi trường ở Việt N m / Lý Ngọc Minh, Lý 

Minh Nhật 
Việt Nam 2013 1 

Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả 
 

24.  
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 1, 2, 3, Trần Ngọc 

Chấn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Việt Nam 2001 1 

Kỹ thuật kiểm soát ô 

nhiễm không khí, 

tiếng ồn và rung 

động 

 

25.  
Quá trình th y lực trong kỹ thuật môi trường / Trần Hồng Hà; 

Hiệu đính: Bùi Đình Hoàn 
Việt Nam 2014 5 

Quá trình c  bản 

trong KTMT 
 

26.  
Quản lý chất thải nguy hại - PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển  -

 NXB Xây dựng 
Việt Nam 2010 1 

Quản lý chất thải rắn 

và chất thải nguy hại 
 

27.  Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại/ Lê Thị Trinh, Vũ Việt Nam 2010 1 Quản lý chất thải rắn  
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 

Nƣớc xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣ ng 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Ghi 

chú 

Thị Mai và chất thải nguy hại 

28.  
Sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững ở 

Việt Nam / Nguyễn Đức Khiển 
Việt Nam 2013 1 

Quản lý t i nguyên 

và môi trường, quản 

lý MT biển 

 

29.  
Sức khoẻ người l o động trong môi trường biển đảo / Đặng 

Qu c Bảo 
Việt Nam 2012 1 Tham khảo  

30.  
Sụp đổ : Các xã hội thất bại h y thành công như thế nào / J red 

Di mond ; Người dịch: Hà Trần 
Thế giới 2015 5 Tham khảo  

31.  

Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo Bạch Long Vĩ / Trần 

Đức Thạnh ch  biên; Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh 

Huyền, Đinh Văn Huy 

Việt Nam 2013 1 Tham khảo  

32.  
Thiên nhiên và môi trường vùng bờ Hải Phòng / Ch  biên: 

Trần Đức Thạnh; Bùi Qu ng Sản, Nguyễn Văn Cấn 
Việt Nam 2015 3 Tham khảo  

33.  
Tiến hoá và động lực hệ đầm phá T m Gi ng - cầu Hai / Trần 

Đức Thạnh ch  biên; Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử 
Việt Nam 2010 3 Tham khảo  

34.  
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây 

Dựng Hà Nội, Trịnh Xuân L i 
Việt Nam 2010 1 

Kỹ thuật xử lý nước 

thải, Xử lý nit  và 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 

Nƣớc xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣ ng 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 

Ghi 

chú 

ph t pho trong nước 

thải 

35.  

Tuyển tập các quy chuẩn kỹ thuật qu c gi  liên qu n đến công 

tác bảo vệ môi trường gi o thông vận tải / Bộ gi o thông vận 

tải 

Việt Nam 2010 1 
Hó  học MT, Kỹ 

thuật xử lý nước thải 
 

      Ghi chú: Ngoài những tài liệu minh chứng ở trên học viên có thể đăng ký dịch vụ bạn đọc đặc biệt với Trung tâm thông tin tư liệu 

c   Nhà trường để có thể truy cập (Tiếng Việt và Tiếng Anh) các c  sở (CSDL) sau: 

- STD: Tài liệu khoa học công nghệ Việt Nam:  120.000 đầu tài liệu; 

- KHCN : Các báo cáo đề tài nghiên cứu: 600 báo cáo/năm; 

- Science@Direct: Truy cập toàn văn 2.184 tạp chí hàng đầu thế giới c   Nhà xuất bản Elservier từ năm 1995 đến nay; 

- SpringerLink: Truy cập trên 2.000 tạp chí kho  học, kỹ thuật, vật liệu, máy tính, môi trường, điều khiển, hàng hải, vận tải, v.v. 

- American Chemistry Society (ACS): Tạp chí điện tử c a hội Hó  học Hoa Kỳ; 

- ASME Digit l Libr ry: Thư viện điện tử c a Hội kỹ sư c  khí Ho  Kỳ.    
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Bảng 2.10. Tủ sách chu ên ngành của bộ môn kỹ thuật môi trƣờng phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ  

chu ên ngành kỹ thuật môi trƣờng 

TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 
Nƣớc xuất bản Năm xuất bản Số lƣ ng 

1 
 Bảo vệ môi trường biển; ThS. Trần Thị Mai, GS Trần Hữu 

Nghị 
Việt Nam 1997 1 

2 Bão & Phòng Ch ng bão; GS.TS. Nguyễn Đức Ngữ Việt Nam 1998 1 

3 Các bảng tính toán th y lực; Nguyễn Thị Hồng Việt Nam 2002 1 

4 

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hó  chất và thực phẩm 

(Tập 1: Các quá trình th y lực, b m, quạt, máy nén). Nguyễn 

Bin, 2002 

Việt Nam 2002 1 

5 
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hó  chất và thực phẩm; 

tập 1 Các quá trình th y lực, b m, nén, máy th y; Nguyễn Bin 
Việt Nam 2002 1 

6 Chất độc trong thực phẩm; Nguyễn Thị Thì (dịch) Việt Nam 2001 1 

7 
Chiến lược và chính sách môi trường; Lê Văn Kho , Nguyễn 

Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng 
Việt Nam 2000 1 

8 
Chuyển hó  các chất hữu c  độc trong môi trường; TS. Nguyễn 

Bá Trinh 
Việt Nam 2004 1 

9 Công nghệ chế biến dầu mỏ. Lê Văn Hiếu Việt Nam 2000 1 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 
Nƣớc xuất bản Năm xuất bản Số lƣ ng 

10 
Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp; PGS.TSKH 

Nguyễn Xuân Nguyên 
Việt Nam 2004 1 

11 
Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn, PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Nguyên 
Việt Nam 2004 1 

12 Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas; Nguyễn Duy Thiện Việt Nam 2008 1 

13 Dân s  - Định Cư – Môi trường; Nguyễn Đình Hòe Việt Nam 2000 1 

14 
Đánh giá tác động môi trường; Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân 

C  
Việt Nam 2001 1 

15 Độc học môi trường; Lê Huy Bá Việt Nam 2002 1 

16 
Giáo trình C  sở hó  học môi trường; Phạm Văn Thưởng, Đặng 

Đình Bạch 
Việt Nam 1999 1 

17 
Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân, Ngô Thị 

Nga 
Việt Nam 2002 1 

18 Giáo trình Hó  học môi trường, PGS. Đặng Đình Bạch Việt Nam 2006 1 

19 
Giáo trình Hó  học môi trường. PGS., TS. Đặng Đình Bạch 

(Ch  biên), TS. Nguyễn Văn Hải 
Việt Nam 2006 1 

20 Giáo trình Môi trường và Con người; TS. Lê Thị Thanh Mai Việt Nam 2002 1 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 
Nƣớc xuất bản Năm xuất bản Số lƣ ng 

21 
Hấp thụ và tr o đổi ion trong kỹ thuật xử lý nước & nước thải; 

Lê Văn Cát 
Việt Nam 2002 1 

22 
Hó  học các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và khử trùng. 

M i Tuyên 
Việt Nam 2007 1 

23 Hó  học dầu mỏ. PGS. TS. Đinh Thị Ngọ Việt Nam 2002 1 

24 Hó  học môi trường. Đặng Kim Chi Việt Nam 2003 1 

25 
Hó  học môi trường. Nguyễn Hồng Khánh (Ch  biên), Đặng 

Thị Kim Chi 
Việt Nam 2009 1 

26 Hó  lý và hó  keo; Nguyễn Hữu Phú Việt Nam 2004 1 

27 Kinh tế môi trường; PGS.TS Đặng Như Toàn Việt Nam 1996 1 

28 Kỹ thuật Đị  môi trường; Nguyễn Uyên Việt Nam 2002 1 

29 Kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí. Hoàng Kim C  Việt Nam 1999 1 

30 Kỹ thuật môi trường; Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ Việt Nam 2004 1 

31 Kỹ thuật phản ứng; Ngô Thị Nga Việt Nam 2002 1 

32 
L o động với môi trường và vấn đề AT, vệ sinh; PGS. TS. 

Nguyễn Đức Khiển 
Việt Nam 2003 1 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 
Nƣớc xuất bản Năm xuất bản Số lƣ ng 

33 Mạng lướt thoát nước; PGS.TS Hoàng Huệ Việt Nam 2002 1 

34 Môi trường và sức khỏe; PGS. TS. Nguyễn Đức Khiển Việt Nam 2002 1 

35 
Một s  vấn đề về hò  giải tranh chấp môi trường. PGS., TS. 

Bùi Cách Tuyến 
Việt Nam 2014 1 

36 Ngộ Độc và xử lý ngộ độc; TS. Lê Văn Lượng Việt Nam 2001 1 

37 
Nước thải và Công nghệ xử lý nước thải; PGS.TSKH Nguyễn 

Xuân Nguyên 
Việt Nam 2003 1 

38 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 3: Lý thuyết tính 

toán và công nghệ xử lý khí độc hại.  Trần Ngọc Chấn 
Việt Nam 2001 1 

39 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập1: Ô nhiễm không 

khí và tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm. Trần Ngọc Chấn 
Việt Nam 2002 1 

40 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải- Tập 2: C  học về bụi và 

phư ng pháp xử lý bụi. Trần Ngọc Chấn 
Việt Nam 2001 1 

41 
Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam: Luật pháp và thực tiễn. 

TS. Nguyễn Hồng Thao 
Việt Nam 2003 1 

42 
Quản lý Chất thải nguy hại, Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc 

Kinh 
Việt Nam 2005 1 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 
Nƣớc xuất bản Năm xuất bản Số lƣ ng 

43 Quản lý chất thải nguy hại; PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển Việt Nam 2003 1 

44 Quy hoạch thực nghiệm. GS., TSKH. Nguyễn Minh Tuyển Việt Nam 2005 1 

45 Sức khỏe môi trường; Trịnh Thị Thanh Việt Nam 2004 1 

46 
Th y lực và khí động lực; phần bài tập; PGS. TS Hoàng Văn 

Quí 
Việt Nam 1997 1 

47 Truyền nhiệt trong công nghệ môi trường. Nguyễn Ngọc Lân Việt Nam 2006 1 

48 Truyền nhiệt. Đặng Qu c Phú, Trần Thế S n, Trần Văn Phú Việt Nam 2004 1 

49 
Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường; Nguyễn 

Ngọc Thạch 
Việt Nam 1997 1 

50 
Xử lý nước cấp sinh hoạt & Công nghiệp, Nguyễn Thị Thu 

Th y 
Việt Nam 2003 1 

51 
Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp. Nguyễn Thị Thu 

Th y 
Việt Nam 2000 1 

52 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và 

đất bằng chỉ s  đ n lẻ và chỉ s  tổng hợp. GS., TS. Phạm Ngọc 

Hồ (Ch  biên) và nnk 

Việt Nam 2015 2 

53 Toán ứng dụng trong môi trường. GS., TS. Phạm Ngọc Hồ Việt Nam 2016 1 
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TT 
Tên sách, tên tạp chí ( Chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 05 năm gần đâ ) 
Nƣớc xuất bản Năm xuất bản Số lƣ ng 

54 Công nghệ Enzym. GS., TS. Đặng Thị Thu (Ch  biên) và nnk Việt Nam 2012 1 

55 
Động lực học lớp biên khí quyển. Phạm Ngọc Hồ, Lê Đình 

Quang 
Việt Nam 2009 1 

56 Nhiên liệu sinh học ở Việt Nam- Tiềm năng và c  hội phát triển Việt Nam 2007 1 

57 Những quá trình hó  lý. Lê Văn Huỳnh Việt Nam 2016 1 

58 Bài giảng Phát triển bền vững. Trường Đại học KTQD Việt Nam 2006 1 

59 
Thành ph  thích ứng với biến đổi khí hậu: Cẩm nang về giảm 

nhẹ khả năng bị thư ng tổn trước thiên t i 

WB 

(Tiếng Việt) 
2008 1 

60 
Carriage, Handling and Storage of Dangerous Goods along the 

Mekong River. Navigation Programme 

Mekong River 

Commission 
2012 1 
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2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

2.4.1. Đề tài khoa học đã thực hiện  

Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp c  sở đào tạo đã thực hiện liên qu n 

đến ngành đăng ký đào tạo trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 2.11. Các đề tài khoa học liên quan đến chu ên ngành đăng ký đào tạo đã và đang thực hiện 

( Kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết đ nh, bản sao biên bản nghiệm thu) 

 

Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

1 
Nghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác zeolite Y và ứng 

dụng trong phản ứng cr ckinh xúc tác lọc hó  dầu. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

TS. Phạm Tiến Dũng 

2 

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp 

dụng cho tàu biển Việt Nam theo lộ trình c a chiến lược 

phát triển bền vững gi o thông vận tải khu vực ASEAN 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

TS. Phạm Thị Dư ng 

3 
Chế tạo, nghiên cứu tính chất c a vật liệu tổ hợp 

LDPE/EVA/nanosilica 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

TS. Vũ Minh Trọng 

4 

Đánh giá tác động và đề xuất quy chế quản lý môi 

trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân 

chuyển sử dụng, qu y vòng cont iner tại các cảng 

container Hải Phòng 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

ThS. Bùi Đình Hoàn 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

5 
Giáo trình Quá trình chuyển kh i trong kỹ thuật môi 

trường 

Nhà xuất bản Trường 

Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

2833/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

NNT: 15/6/2016 

TS. Phạm Thị Dư ng 

6 
Đánh giá hiệu quả c a thiết bị phân ly dầu nước bằng 

phư ng pháp điện từ trường  

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

ThS. Trần Hữu Long 

7 

Nghiên cứu đánh giá tác động c a biến đổi khí hậu đ i 

với một s  đảo, nhóm đảo điển hình c a Việt N m và đề 

xuất giải pháp ứng phó 

Cấp nhà nước 

BĐKH.50 

QĐ 3367/QĐ-BTNMT 

23/12/2015 

PGS.TS. Nguyễn Đại 

An 

ThS. Trần Hữu Long 

8 

Xây dựng các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhắm sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động 

kh i thác cảng biển; Triển kh i áp dụng tại 01 bến cảng 

thuộc cảng  Hải Phòng 

Bộ GTVT 

NL 142002 

2142/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 18/05/2015 

4653/QĐ-BGTVT 

30/12/2015 

ThS. Trần Hữu Long 

9 

Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiếp nhận chất thải 

từ tàu tại các cảng biển khi Việt N m th m gi  các phụ 

lục 3,4,5,6 Công ước Marpol 

Bộ GTVT 

MT 141001 

939/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 17/4/2015 

4652/QĐ-BGTVT 

30/12/2015 

ThS. Trần Anh Tuấn 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

10 Giáo trình Quản lý chất thải rắn 
Nhà xuất bản 

ĐHHHVN 

2833/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

37/2015/TLHĐTLGD 

10/10/2016 

ThS. Trần Anh Tuấn 

11 

Nghiên cứu và đề xuất một s  giải pháp về BVMT và 

tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh 

c a TP. Hải Phòng  

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

ThS. Trần Anh Tuấn 

12 

Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng c   phư ng 

pháp phân tích hó  học trong lĩnh vực hoá môi trường và 

áp dụng tính toán đ i với phư ng pháp qu ng phổ hấp 

thụ nguyên tử xác định hàm lượng Đồng trong mẫu nước 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

ThS. Đinh Thị Thúy 

Hằng 

13 
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh 

thái phù hợp với điều kiện Việt Nam 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2832/QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 15/10/2015 

21/5/2016 

ThS. Nguyễn Hoàng 

Yến 

14 Giáo trình Sinh thái học môi trường 

Nhà xuất bản Trường 

Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

22/12/2014 ThS. Trần Hữu Long 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

15 

Nghiên cứu đánh giá tác động c a biến đổi khí hậu đ i 

với huyện đảo Bạch Long Vỹ và đề xuất giải pháp ứng 

phó 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  3939A/QĐ-

ĐHHHVN-KHCN 

13/11/2014 

25/6/2015 

ThS. Trần Hữu Long 

16 
Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý năng lượng cho các 

doanh nghiệp ngàng GTVT 

Bộ GTVT 

MT 142010 

2393A/ QĐ-

ĐHHHVN-KHCN 

28/7/2014 

16037/BGTVT-MT 

16/12/2014 

ThS. Trần Anh Tuấn 

17 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất tahir từ tàu tại 

các cảng biển khu vực Hải Phòng và đề xuất các giải 

pháp nhằm đáp ứng yêu cầu c a phụ lục I, IV, V Công 

ước Marpol 73/78 về ngăn ngừ  ô nhiễm do tàu gây r  

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  3939A/QĐ-

ĐHHHVN-KHCN 

13/11/2014 

25/6/2015 

ThS. Trần Anh Tuấn 

18 

Nghiên cứu các phư ng pháp cải tạo và phục hồi ô 

nhiễm môi trường đất bởi các chất hữu c  khó phân h y 

bằng phư ng pháp sinh học "IN SITU" 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  3939A/QĐ-

ĐHHHVN-KHCN 

13/11/2014 

25/6/2015 

TS. Phạm Thị Dư ng 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

19 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay 

biến tính ứng dụng làm vỏ dây cáp thông tin và cáp điện 

lực 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  3939A/QĐ-

ĐHHHVN-KHCN 

13/11/2014 

25/6/2015 

TS. Vũ Minh Trọng 

20 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm các chất hữu c  khó phân 

h y (POP) trong môi trường ở Việt Nam, đề xuất các 

giải pháp quản lý, phư ng pháp xử lý tiên tiến phù hợp 

với điều kiện Việt Nam 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  3939A/QĐ-

ĐHHHVN-KHCN 

13/11/2014 

25/6/2015 

ThS. Bùi Đình Hoàn 

21 
 Lập báo cáo tình hình tác động môi trường do hoạt động 

công nghiệp hàng hải, mã s  MT 133004 

Bộ Gi o thông Vận 

tải 

S  /QĐ-ĐHHHVN-

KHCN 2013 

09/01/2015 

TS. Phạm Thị Dư ng 

22 

Xây dựng và triển kh i thí điểm hệ th ng đường sắt sinh 

thái (ecotr in) cho tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội, 

mã s  MT141002 

Bộ Gi o thông vận tải 

2733/QĐ-BGTVT 

18/7/2014 

31/12/2015 

ThS. Bùi Đình Hoàn 

23 
Nghiên cứu hàm lượng và phư ng pháp xử lí Asen trong 

nước ngầm tại khu vực Hải Phòng. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/6/2014 

TS. Phạm Tiến Dũng 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

24 

Đánh giá tác động c a hoạt động nạo vét đến chất lượng 

môi trường, hệ sinh thái biển và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/6/2014 

TS. Phạm Thị Dư ng 

25 

Xây dựng chư ng trình truyền thông về biến đổi khí hậu 

góp phần nâng c o hiệu quả công tác ứng phó với biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng vùng đồng bằng sông 

Hồng 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/6/2014 

ThS. Bùi Đình Hoàn 

26 

Đánh giá hiện trạng đội tàu biển Việt Nam phục vụ triển 

khai Phụ lục VI Công ước Marpol 73/78 về kiểm soát ô 

nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng đ i với tàu biển 

tại Việt Nam 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/06/2014 

ThS. Trần Hữu Long 

27 
Nghiên cứu quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 cho 

các cảng biển Việt Nam 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/06/2014 

ThS. Trần Anh Tuấn 

28 

Đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất các giải pháp 

nâng c o hiệu quả quản lý chất thải nguy hại cho thành 

ph  Hải Phòng đến năm 2025 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/06/2014 

ThS. Bùi Thị Thanh 

Loan 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

29 
Đánh giá hệ th ng văn bản pháp luật hiện hành về phòng 

ch ng ô nhiễm dầu từ tàu biển c a việt nam 

Trường Đại học hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/06/2014 

ThS. Nguyễn Thị Như 

Ngọc 

30 
Đánh giá các nguồn ô nhiễm biển tại khu vực Hải Phòng 

và đề xuất các biện pháp giảm thiểu và quản lý ô nhiễm 

Trường Đại học hàng 

hải Việt Nam 

S  2716/QĐ-ĐHHH-

KHCN 12/11/2013 

13/06/2014 

ThS. Nguyễn Xuân 

Sang 

31 
Nghiên cứu khả năng phân tán dầu trong nước c a Canxi 

Lignosulfonat 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2636/QĐ-ĐHHH-

KHCN 30/10/2012 

17/06/2013 

ThS. Trần Anh Tuấn 

32 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và đề xuất các 

giải pháp để tiếp cận các đồng lợi ích c a việc kiểm soát 

ô nhiễm không khí từ hoạt động vận tải. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2636/QĐ-ĐHHH-

KHCN 30/10/2012 

17/06/2013 

ThS. Bùi Thị Thanh 

Loan 

33 

Xây dựng quy trình quản lý chất thải Công nghiệp và 

chất thải nguy hại cho cảng biển; triển kh i áp dụng thử 

nghiệm tại một cảng tại Hải Phòng 

Bộ GTVT 

MT 113012 

1440/QĐ-ĐHHH 

20/6/2012 

4192/QĐ-BGTVT 

20/12/2013 

ThS. Trần Anh Tuấn 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

34 
Xác định nồng độ một s  ion trong nước ngầm tại khu 

vực Hải Phòng. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2636/QĐ-ĐHHH-

KHCN 30/10/2012 

17/06/2013 

TS. Phạm Tiến Dũng 

35 
Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite và ứng dụng để xử 

lý nước thải nhiễm dầu từ hoạt động hàng hải 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2636/QĐ-ĐHHH-

KHCN 30/10/2012 

17/06/2013 

TS. Phạm Thị Dư ng 

36 

Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác trên hệ th ng pilot tại 

phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường bằng phư ng 

pháp keo tụ 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2636/QĐ-ĐHHH-

KHCN 30/10/2012 

17/06/2013 

ThS. Trần Hữu Long 

37 

Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường không khí c a 

cụm công nghiệp Quán To n – Quận Hồng Bàng – 

Thành ph  Hải Phòng và đề xuất biện pháp giảm thiểu 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2636/QĐ-ĐHHH-

KHCN 30/10/2012 

17/06/2013 

ThS. Trư ng Văn Tuần 

38 
Xây dựng quy trình quản lý CTCN, CTNH cho các cảng 

biển, triển khai thử nghiệm tại một cảng tại Hải Phòng 
Bộ GTVT 

S  3023/QĐ-BGTVT 

29/12/2011 

NNT: 2013 

ThS. Trần Anh Tuấn 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

39 

Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải sinh 

hoạt từ hoạt động c   tàu, thuyền du lịch và thí điểm hệ 

th ng lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt từ tàu, thuyền du 

lịch 

Bộ Gi o thông vận tải 

S  3566/QĐ-BGTVT 

29/12/2011 

NNT: 2013 

 

ThS. Bùi Đình Hoàn 

40 
Nghiên cứu thiết kế hệ th ng xử lý nước thải y tế dạng 

Modul quy mô nhỏ 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/06/2012 

ThS. Trần Hữu Long 

41 
Thiết kế hệ th ng xử lý  n toàn bóng đèn huỳnh quang 

thải 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/06/2012 

ThS. Trần Anh Tuấn 

42 

Đánh giá hiện trạng công tác xử lý tr nh chấp môi 

trường ngoài tó  án và đề xuất c  chế giải quyết tranh 

chấp môi trường 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/6/2012 

ThS. Bùi Đình Hoàn 

43 

Đánh giá hiện trạng xử lý tội phạm môi trường tại Việt 

N m và đề xuất các giải pháp nâng c o hiệu lực pháp lý 

c   các quy định về tội phạm môi trường. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/06/2012 

ThS. Bùi Thị Thanh 

Loan 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

44 

Nghiên cứu điều chế, đặc trưng cấu trúc c a vật liệu titan 

biến tính gắn với sắt trên nền di tomite và ứng dụng để 

phân h y qu ng xúc tác phẩm Acid yellow 2R trong môi 

trường nước 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/06/2012 

TS. Phạm Thị Dư ng 

45 
Nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng trong nước biển ở 

khu vực cảng Đình Vũ – Hải Phòng. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/06/2012 

TS. Phạm Tiến Dũng 

46 

Khảo sát hiện trạng quản lý và xây dựng quy trình quản 

lý chất thải rắn y tế cho các c  sở y tế cấp quận huyện và 

các phòng khám tư trên đị  bàn thành ph  Hải Phòng 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2952/QĐ-ĐHHH-

KHCN 28/10/2011 

05/06/2012 

KS. Trịnh Thị Thu 

47 

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác qu ng hó  dị thể cho quá 

trình Fenton để xử lý một s  chất ô nhiễm hữu c  trong 

nước thải ngành dệt nhuộm 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

TS. Phạm Thị Dư ng 

48 
Xây dựng mô hình ứng phó sự c  tràn dầu cho cụm cảng 

Đình Vũ 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

ThS. Bùi Đình Hoàn 

49 Nghiên cứu xử lý nước thải lò mổ bằng phư ng pháp Trường Đại học Hàng S  2149/QĐ-ĐHHH- ThS. Trần Hữu Long 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

sinh học hải Việt Nam KHCN 14/10/2010 

27/6/2011 

50 
Nghiên cứu sử dụng lignin thu hồi từ nước thải sản xuất 

giấy để xử lý KLN trong nước thải 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

ThS. Trần Anh Tuấn 

51 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 ph  trên bông 

thạch  nh để phân h y các chất độc hại trong môi trường 

không khí  

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

ThS. Đinh Thị Thúy 

Hằng 

52 

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá công nghệ tái 

chế dầu thải. Áp dụng đánh giá công nghệ tái chế dầu 

thải ở Việt Nam. 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

ThS. Nguyễn Hoàng 

Yến 

53 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Asen trên c  sở gel 

silic kết hợp oxit sắt và oxit m ng n để xử lý nước ngầm 

nhiễm Asen 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

ThS. Nguyễn Thị Như 

Ngọc 

54 
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm theo phư ng 

pháp oxy hó  nâng c o bằng H2O2 có sử dụng một s  hệ 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 
ThS. Ngô Thị Vân Anh 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

xúc tác đồng thể oxy hó  khử. 28/6/2011 

55 
Nghiên cứu đề xuất mô hình phân loại rác thải đô thị tại 

thành ph  Hải Phòng 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

KS. Nguyễn Xuân 

Sang 

56 
Phân lập một s  vi khuẩn có khả năng phân h y dầu 

trong nước thải nhiễm dầu 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

CN. Trịnh Thị Thu 

57 

Đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ sinh học trong 

xử lý nước thải chế biến thúy sản. Đề xuất phư ng án 

công nghệ xử lý khả thi 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

S  2149/QĐ-ĐHHH-

KHCN 14/10/2010 

28/6/2011 

KS. Trư ng Văn Tuấn 

58 
Khảo sát, thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ th ng xử lý 

nước thải sinh hoạt cho tàu biển 

Bộ GTVT 

MS: MT084005 
2008/2009 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

59 
Nghiên cứu thiết kế hệ th ng xử lý nước thải mạ dây hàn 

cho Công ty công nghiệp vật liệu hàn N m Triệu 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2008 

2009 
TS. Phạm Thị Dư ng 

60 
Nghiên cứu mô hình ứng phó sự c  tràn dầu cho khu vực 

cảng biển và áp dụng cụ thể cho khu vực cảng Hải 

Bộ GTVT 

MS: MT074012 

309/QĐ-BGTVT 

08.02.2007 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

Phòng 29.02.2008 

61 

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp môi trường biển 

trong ho t động hàng hải trên vùng biển phí  Bắc Việt 

Nam 

Bộ GTVT MS: 

MT064009 

81/QĐ-BGTVT 

10.01.2006 

13.06.2007 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

62 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm lò đ t rác tr ng 

bị cho các tàu biển Việt Nam 

Bộ GTVT 

MS: MT074011 

81/QĐ-BGTVT 

10.01.2006 

13.06.2007 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

63 
Nghiên cứu ứng dụng một s  amin làm chất phân tán dầu 

trong nước 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

2005- 

2006 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

64 
Tiêu chuẩn Quy trình công nghệ thu gom và xử lý dầu 

thải l  c nh tàu biển 

Bộ GTVT 

 

2004 

22.6.2005 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

65 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy chế bảo vệ môi 

trường trong hoạt động phá dỡ tàu cũ tại Hải phòng 

UBND Tp. Hải Phòng 

MS: R.MT.2000.193 

1644/QĐ-UB 

11.9.2000 

11.6.2003 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

66 
Nghiên cứu đề xuất quy trình xử lý ô nhiễm nước hồ 

huấn luyện  n toàn Hàng hải 

Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 
2003/2004 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 
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Số 

TT 
Tên đề tài, mã số đề tài 

Cấp quyết đ nh, 

mã số 

Số QĐ, ngà  tháng 

năm QĐ, ngà  

nghiệm thu 

Ghi chú 

67 
Nghiên cứu ứng dụng bảo vệ môi trường biển bằng hoá 

chất  
Bộ GTVT 

1525/QĐ-KHKT 

10.6.1997 

24.11.1998 

PGS.TS. Ngô Kim 

Định 

2.4.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận v n  

 Các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn và s  lượng học viên có thể tiếp nhận được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.12. Các đ nh hƣớng nghiên cứu đề tài luận án, luận văn và số lƣ ng học viên có th  tiếp nhận 

 

Số TT Các hƣớng nghiên cứu đề tài luận án, luận văn 
Họ tên, học v , học hàm 

ngƣời hƣớng dẫn đề tài 

Số học viên 

tiếp nhận 

1 
Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong xử lý nước thải (phư ng 

pháp ôxy hó  – khử với xúc tác phức, phư ng pháp Fenton điện hó ,. .) 

PGS., TS. Ngô Kim Định 

TS. Phạm Thị Dư ng 

TS. Nguyễn Xuân S ng 

10 

2 
Nghiên cứu sử dụng các gum hữu c  thiên nhiên cho quá trình xử lý 

nước thải bằng phư ng pháp keo tụ 

PGS., TS. Ngô Kim Định 

TS. Vũ Minh Trọng 
10 

3 
Thiết kế một s  hệ th ng tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển 

đáp ứng các Phụ lục Công ước Marpol 

PGS., TS. Ngô Kim Định 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần 
10 
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Số TT Các hƣớng nghiên cứu đề tài luận án, luận văn 
Họ tên, học v , học hàm 

ngƣời hƣớng dẫn đề tài 

Số học viên 

tiếp nhận 

4 Thiết kế, vận hành một s  hệ th ng xử lý chất thải lỏng và rắn 
PGS., TS. Ngô Kim Định 

TS. Phạm Tiến Dũng 
05 

5 Quản lý tài nguyên đới bờ 
PGS., TS. Ngô Kim Định 

GS.TS. Trần Đức Thạnh 
10 

6 Ứng dụng sinh vật làm chỉ thị môi trường PGS., TS. Ngô Kim Định 05 

7 Nghiên cứu xử lý một s  kim loại nặng trong nước 
GS.TS Đặng Kim Chi 

TS. Phạm Thị Dư ng 
10 

8 Nghiên cứu xử lý các chất hữu c  trong môi trường nước 
TS. Phạm Thị Dư ng 

TS. Nguyễn Xuân S ng 
10 

9 Nghiên cứu thiết kế hệ th ng xử lý nước thải TS. Phạm Thị Dư ng 10 

10 
Quản lý tài nguyên nước trên đị  bàn thành ph  Hải Phòng TS. Phạm Thị Dư ng 

TS. Lê Xuân Sinh 
05 

11 
Nghiên cứu bụi n no trong không khí và một s  đặc trưng hó  lý c a 

chúng 
TS. Phạm Tiến Dũng 05 

12 
Nghiên cứu xác định bụi PM2.5 trong không khí và nhận dạng nguồn 

thải c   chúng 
TS. Phạm Tiến Dũng 05 

13 Mô hình phát tán chất ô nhiễm trong không khí TS. Vũ Minh Trọng 05 
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Số TT Các hƣớng nghiên cứu đề tài luận án, luận văn 
Họ tên, học v , học hàm 

ngƣời hƣớng dẫn đề tài 

Số học viên 

tiếp nhận 

14 Quản lý tài nguyên khoáng sản trên đị  bàn Hải Phòng TS. Phạm Tiến Dũng 05 

15 Áp dụng sản xuất sạch h n trong một s  lĩnh vực sản xuất TS. Vũ Minh Trọng 05 

16 
Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến nhằm 

giảm thiểu tác động c   nước rỉ rác. 
TS. Vũ Minh Trọng  05 

17 
Nghiên cứu các công nghệ xử lý và tái chế chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 
TS. Phạm Tiến Dũng 10 

18 
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát các tác động 

c   các sự c  môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam. 

PGS., TS. Phạm Văn Thuần 

TS Nguyễn Minh Đức 
10 

19 
Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp triển kh i các công ước qu c tế 

về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

PGS., TS. Phạm Văn Thuần 

TS. Nguyễn Minh Đức 
10 

20 
Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại từ tàu biển 
PGS., TS. Phạm Văn Thuần 10 

 

2.4.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu  

 Các công trình kho  học đã công b  c   các cán bộ, giảng viên c  hữu c   ngành đăng ký đào tạo được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 2.13. Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu thuộc ngành ho c chu ên ngành đề ngh  cho phép đào tạo của cơ sở đào 

tạo trong 5 năm trở lại đâ  

Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm, nguồn công bố 

Ghi 

chú 

1 
Ứng dụng phức chất xúc tác đồng thể oxi hó  khử trong xử lý COD 

c   nước thải và phân h y thu c trừ 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

2 

Nghiên cứu c  chế c a phản ứng C t l z  được xúc tác bởi phức 

[Co(Acac)]
2+

 bằng phư ng pháp dùng các chất ức chế và phư ng 

pháp cực phổ. 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

3 
Nghiên cứu các yếu t  ảnh hưởng đến t c độ sinh mạch c a hệ: H2O 

- Co
2+

 - Axetylaxeton (Acac) - Ind – In - H2O2 (1) 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

4 

Xác định hàm lượng vết đồng bằng phư ng pháp động học xúc tác 

sử dụng hoạt tính xúc tác c a phức Cu(II) với axit glutamic trong hệ: 

H2O - Cu
2+

 - Glu – Ind - H2O2 (1) 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

5 
C  chế c   quá trình peroxyd z  trong hệ H2O - Mn

2+
 - Lm - HCO3- 

- H2O2 (1) 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

6 
Nghiên cứu thiết lập chu trình ôxy hó  khử thuận nghịch trong hệ 

H2O - Mn
2+

 - dietylentriamin (DETA) - H2O2 (I) 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

7 

Nghiên cứu thành phần và hằng s  bền c a phức Co
2+

 với 

Axetylaxeton (Acac) bằng phư ng pháp cực phổ và phư ng pháp 

đường cong bão hò . 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 



62 

 

Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm, nguồn công bố 

Ghi 

chú 

8 Tổng hợp và khảo sát một s  đặc tính c a Spinel NiAl2O 
Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T49(5AB), 

2011 

 

9 
C  chế xúc tác c   quá trình phân h y H2O2 bằng phức xúc tác 

[Cu(Glu)] trong hệ H2O – Cu
2+

 - Glu – H2O2 (1) 

Ngô   Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T51(2AB), 

2013 

 

10 
Nghiên cứu động học quá trình phân h y H2O2 với xúc tác [Cu(Glu)] 

trong hệ H2O – Cu
2+

 - Glu – H2O2 (1) 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Hoá học, T51(2C), 

2013 

 

11 

Độ bền c a phức xúc tác [M(HL)]+ và [M(HL)HCO3] tới hoạt tính 

c t l z  và peroxyd z  trong các hệ phản ứng H2O – M
2+

 - HL
-
 - 

HCO3
-
 - H2O2 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tuyển tập các báo cáo Hội nghị 

Xúc tác và hấp phụ toàn qu c 

lần thứ VII, Tp Hà Nội – 2013. 

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ 

T.2, N02,2013 

 

12 
Hiện trạng môi trường nước tại một s  cảng biển khu vực Hải Phòng 

– Quảng Ninh và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động 

Ngô Kim 

Định 

Tạp chí Kho  học - Công nghệ 

Hàng hải, s  38-04/2014 

 

13 
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng hỗn hợp phèn nhôm và 

phèn sắt (III) 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Kho  học – Công nghệ 

Hàng hải, s  41, 01/2015 

 

14 
Nghiên cứu, đánh giá khả năng xúc tác c   một s  phức đồng thể 

trong phản ứng c t l z  

Ngô Kim 

Định 

Tạp chí Kho  học – Công nghệ 

Hàng hải, s  42, 04/2015 

 

15 
Một s  kết quả nghiên cứu về xúc tác phức ở Việt N m và triển vọng 

phát triển c   xúc tác phức đồng thể 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 

T.5, N0.1, 2016 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm, nguồn công bố 

Ghi 

chú 

16 
Đánh giá khả năng xúc tác c a một s  phức chất trong phản ứng 

catalaza 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 

T.5, N0.1, 2016 

 

17 
Nghiên cứu xác định t c độ sinh mạch c   quá trình peroxyd z  c a 

xúc tác phức 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 

T.5, N0.1, 2016 

 

18 
Nghiên cứu sự tạo phức c a một s  ion kim loại với Glyxin bằng 

phư ng pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tuyển tập Hội nghị qu c tế về 

khoa học công nghệ hàng hải. 

Nxb Hàng hải, 2016 

 

19 
Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy bằng phư ng 

pháp Fenton điện hó  

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tuyển tập Hội nghị qu c tế về 

khoa học công nghệ hàng hải. 

Nxb Hàng hải, 2016 

 

20 

Natural auxiliary coagulants – perspectives for the treament of textile 

wastewater. 

 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Journal of Vietnamese 

Environment, 2016, Vol.8, No3 

(Proceeding of the 3rd DAAD 

Alumni Workshop 

Environment and Natural 

Resources, 2016) 

 

21 
Hiệu quả xử lí nước thải dệt nhuộm c a chất trợ keo tụ hó  học và 

sinh học. 

Ngô Kim 

Định và nnk 

Tạp chí Kho  học ĐHSP thành 

ph  Hồ Chí Minh, S  9(87) 

năm 2016 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm, nguồn công bố 

Ghi 

chú 

22 
Nghiên cứu, tổng hợp cấu trúc và tính chất hấp phụ c a 

nanocomposite Au/MgO. 

Phạm Tiến 

Dũng 

Tạp chí xúc tác hấp phụ, T4 

No.4B, 

 

23 

Preparation and characterization of Iron-doped Titania on Diatomite 

for photocatalytic degradation of disperse yellow dye in aqueous of 

solution 

Phạm Thị 

Dư ng 

Trang 241-245, Tạp chí Hoá 

học, T.49, S  5AB-2011 

 

24 

Điều chế và nghiên cứu ứng dụng vật liệu titan biến tính với sắt gắn 

trên nền di tomit để phân h y qu ng xúc tác phẩm vàng  xit trong 

môi trường nước 

Phạm Thị 

Dư ng 

Tạp chí Kho  học – Công nghệ 

Hàng hải, S  38/2014, Tr 82-

86 

 

25 
Nghiên cứu quá trình phân h y phẩm nhuộm vàng  xit 2R sử dụng 

xúc tác qu ng hó  Fenton dị thể Ilmenite biến tính 

Phạm Thị 

Dư ng 

Tạp chí Kho  học – Công nghệ 

Hàng hải, S  41/2015, Tr 80-

84 

 

26 

Nghiên cứu quá trình oxy hó  qu ng xúc tác phẩm nhuộm vàng hoạt 

tính RY145 bằng H2O2 sử dụng vật liệu xúc tit n biến tính với sắt 

gắn trên nền Di tomit (Fe-Ti/ĐIATOMIT) 

Phạm Thị 

Dư ng 

Tạp chí Kho  học – Công nghệ 

Hàng hải, S  41/2015, Tr 84-

89 

 

27 
Degradation of reactive yellow 3RS using modified Ilmenite as a 

heterogeneous  photo-fenton catalyst 

Phạm Thị 

Dư ng 

Tạp chí Hoá học, T.53, S  

4E1-2015, Tr 55-58 

 

 

28 
Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu c  từ cây rong đuôi chó trong các 

đầm nuôi th y sản 

Phạm Thị 

Dư ng 

Tuyển tập Hội nghị Qu c tế 

Khoa học công nghệ Hàng hải 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm, nguồn công bố 

Ghi 

chú 

29 
Khả năng chảy nhớt, tính chất c  lý, hình thái cấu trúc, độ bền oxy 

hó  nhiệt c a vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro b y 

Vũ Minh 

Trọng và nnk 

Tạp chí Hó  học, 51(2AB), 

491-495 (2013). 

 

30 
Tính chất điện, độ bền thời tiết c a vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro 

bay 

Vũ Minh 

Trọng và nnk 

Tạp chí Hó  học, 51(6ABC), 

(2013). 

 

31 Characterization of Fly Ash Modified with Vinyltriethoxysilane 
Vũ Minh 

Trọng và nnk 

Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology, Vol. 14, 1–5 

(2014). 

 

32 
Phổ hồng ngoại, tính chất lưu biến, tính chất c   học và hình thái cấu 

trúc c a vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay 

Vũ Minh 

Trọng và nnk 

Tạp chí Hó  học,  52(4), 429-

434 (2014). 

 

33 
Ảnh hưởng c a chất biến tính tro b y đến tính chất và hình thái cấu 

trúc c a vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay 

Vũ Minh 

Trọng và nnk 

Tạp chí Hó  học, 52(6) 706-

712 (2014). 

 

34 Research character properties of fly ash modified with silane 
Vũ Minh 

Trọng và nnk 

Tuyển tập Hội nghị Qu c tế 

Khoa học công nghệ Hàng hải 

(2016) 

 

35 

Mesocrystalline Zn-doped Fe3O4 Hollow Submicrospheres: 

Formation Mechanism and Enhanced Photo-Fenton Catalytic 

Performance 

Nguyen Xuan 

S ng và nnk 

2017, ACS Appl. Mater. 

Interf ces 2017, 9, 8900−8909. 

(SCI-IF 7.14) 

 

36 可磁性回收的金属掺杂磁铁矿光Fenton降解有机污染物研究进展 
Nguyen Xuan 

S ng và nnk 

 

2017, 建材世界, ISSN: 1006-
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm, nguồn công bố 

Ghi 

chú 

4575 

37 废水中重金属离子处理方法的研究进展 
Nguyen Xuan 

S ng và nnk 

2017, 

山东工业技术ISSN:1006-

7523 
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2.5. H p tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Trường đã đẩy mạnh hợp tác qu c tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

kho  học, qu  đó đã đào tạo được: 

Trên 103 tiến sĩ kho  học, tiến sĩ kỹ thuật cho ngành Gi o thông Vận tải, Thành 

ph  Hải Phòng và Nhà trường. Hàng ngàn thạc sĩ kho  học các chuyên ngành mũi 

nhọn phục vụ chiến lược kinh tế biển c   đất nước nói chung và thành ph  Hải Phòng 

nói riêng. 

Xây dựng, triển kh i thành công và đư  vào ứng dụng có hiệu quả 10 dự án tài 

trợ không hoàn lại, chư ng trình hỗ trợ kỹ thuật kiểu dự án với tổng giá trị tài trợ lên 

đến gần 15 triệu USD. Các dự án này đã tr ng bị cho Nhà trường hàng chục thiết bị 

huấn luyện, thí nghiệm đạt tiêu chuẩn qu c tế, trên 138.000 đầu sách kỹ thuật, tài liệu 

tham khảo chuyên ngành tiếng Anh (trong đó có sách về lĩnh vực môi trường biển và 

các đường link tra cứu), nhiều khó  đào tạo chuyên sâu. 

Ph i hợp với các c  qu n chức năng, các đ n vị có liên qu n, góp phần đư  

Việt Nam trở thành 1 trong 71 nước đầu tiên có tên trong “D nh sách trắng” c a Tổ 

chức Hàng hải qu c tế (IMO). Thông qu  đó, các sỹ quan, thuyền viên Việt N m được 

phép hành nghề trên phạm vi toàn thế giới mà không cần th m gi  thêm các khó  huấn 

luyện c   nước ngoài. 

Xây dựng thành công hồ s  đư  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được công 

nhận là thành viên chính thức c a Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải khu vực 

Châu Á – Thái Bình Dư ng (n y là Hiệp hội các c  sở đạo tạo và huấn luyện Hàng hải 

toàn cầu – Glob l MET) năm 2002 và được công nhận là thành viên chính thức c a 

Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải qu c tế (International Association of Maritime 

Universites - IAMU) năm 2004. 

Tổ chức thành công nhiều hội thảo, hội nghị khoa học mang tầm cỡ khu vực và  

châu lục. 

Tham gia nhiều chư ng trình ph i hợp nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn 

cao ở trong nước và qu c tế. 

Đã triển kh i thành công nhiều chư ng trình hợp tác đào tạo, huấn luyện và 

nghiên cứu khoa học với trên 30 trường đại học lớn c a thế giới, tiêu biểu như: 

 Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành theo chư ng trình đào tạo từ xa c a Viện Hàn lâm 

Khoa học Liên b ng Ng . 

 Ph i hợp đào tạo tiến sỹ chuyên ngành và tr o đổi thông tin nghiên cứu hàng 

hải với Trường Đại học Hàng hải Tokyo (Nhật Bản), Trường Đại học Hàng hải Hàn 
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Qu c, Trường Đại học Kỹ thuật Delft (Hà L n), Trường Đại học Liege, Đại học Ghent 

(Bỉ)… 

Tổ chức nhiều Hội thảo qu c tế uy tín về nghiên cứu khoa học được đánh giá c o: 

Hội nghị Qu c tế Khoa học công nghệ Hàng hải c a Hiệp hội thường niên các trường 

ĐH Hàng hải qu c tế lần thứ 17 

Trong những năm qu , Viện môi trường, Trường Đại học Hàng hải đã tích cực 

hội nhập qu c tế trong các lĩnh vực đào tạo thông qu  các hội thảo, hội nghị và các 

chư ng trình hợp tác với các trường đại học trên thế giới có cùng lĩnh vực, các tổ chức 

trong các lĩnh vực khoa học, thuộc chuyên ngành. Cụ thể được minh chứng theo các 

bảng dưới đây: 

Bảng 2.14. Các hội ngh  và hội thảo khoa học tổ chức tại cơ sở có sự tham gia của 

ngành đào tạo trong 5 năm gần đâ . 

TT 

Tên hội thảo,  

hội ngh  khoa 

học 

Thời 

gian         

tổ chức 

Cơ quan 

phối h p tổ 

chức 

Nội dung chủ yếu 

1 

Hội nghị Khoa 

học – Công nghệ 

Hàng hải 2011 

3/2011 

Trường ĐH 

Hàng hải 

VN, 484 

Lạch Tray, 

HP 

Báo cáo và tr o đổi các công trình 

nghiên cứu c   các nhà kho  học, 

CBGV, học viên c o học thuộc các 

tiểu b n chuyên môn trong và ngoài 

Trường tham gia. 

2 

Hội nghị lần thứ 

38 câu lạc bộ 

Khoa học-kỹ 

thuật các Trường 

Đại học 

4/2011 

Trường ĐH 

Hàng hải 

VN, 484 

Lạch Tray, 

HP 

Báo cáo và tr o đổi các công trình 

nghiên cứu c   các nhà kho  học, 

CBGV, c   12 trường Đại học tham 

gia. 

3 

Hội thảo khoa 

học: Xúc tác 

phức và xúc tác 

hó  dầu: Các 

thành tựu và triển 

vọng về xúc tác ở 

Việt Nam  

03/2016 

Trường ĐH 

Hàng hải 

VN, 484 

Lạch Tray, 

HP 

Báo cáo và tr o đổi các công trình 

nghiên cứu c   các nhà kho  học, 

CBGV trong và ngoài Trường tham 

gia. 

4  Hội nghị thường 10/2016 Trường ĐH Báo cáo và tr o đổi các công trình 
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TT 

Tên hội thảo,  

hội ngh  khoa 

học 

Thời 

gian         

tổ chức 

Cơ quan 

phối h p tổ 

chức 

Nội dung chủ yếu 

niên lần thứ 17 

c a Hiệp hội các 

trường Đại học 

Hàng hải Qu c tế 

Hàng hải 

VN, 484 

Lạch Tray, 

HP 

nghiên cứu c   các nhà kho  học, 

CBGV, c   các trường Đại học 

tham gia. 

5 

Hội nghị Qu c tế 

Khoa học Công 

nghệ Hàng hải 

2016 

10/2016 

Trường ĐH 

Hàng hải 

VN, 484 

Lạch Tray, 

HP 

Các Nhà kho  học, các chuyên gi  

trong và ngoài nước công b  những 

dự án nghiên cứu, các kết quả 

nghiên cứu về Đào tạo, huấn luyện 

hàng hải; Khoa học, công nghệ hàng 

hải, Gi o thông vận tải, Kinh tế 

biển, Môi trường biển… 
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PHẦN 3. CHƢƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

3.1. Chƣơng trình đào tạo  

Ngành đăng ký đào tạo: Kỹ thuật Môi trường 

Mã ngành: 60520320 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ kỹ thuật 

3.1.1. C n cứ xây dựng chương trình 

3.1.1.1. Căn cứ pháp lý 

- Thông tư s  04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 c a Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc B n hành D nh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến 

sĩ; 

- Thông tư s  15/2014/TT-BGDĐT ngày 15  tháng 05  năm 2014 c a Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc B n hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

- Thông tư s  07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 c a Bộ trường Bộ 

GDĐT về Quy định về kh i lượng kiến thức t i thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi t t nghiệp đ i với mỗi trình độ đào tạo c   giáo dục đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định, b n hành chư ng trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ. 

- Thông tư s  09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 c a Bộ trường Bộ 

GDĐT về Quy định điều kiện, trình tự, th  tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình 

độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

- Quyết định s  1465/QĐ-ĐHHH ngày 22  tháng 6 năm 2012 c a Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Về việc B n hành Quy định về Tổ chức và Hoạt 

động c   các B n chuyên ngành  trong công tác đào tạo  s u đại  học tại  Trường Đại  

học Hàng hải; 

- Quyết định S  1466/QĐ-ĐHHH  ngày 22  tháng 6 năm 2012 c a Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc B n hành Quy định  tổ chức  tuyển  sinh 

đào tạo trình độ  thạc sĩ tại  Trường Đại  học Hàng hải;   

- Quy định về Tổ chức và Quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hàng 

hải Việt N m được b n hành kèm theo Quyết định s  1090/QĐ-ĐHHH, ngày 24 tháng 

5 năm 2012 c a Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;  

- Quyết định s  510/QĐ-ĐHHH, ngày 26/03/2012 c a Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt chư ng trình đào tạo trình độ thạc sỹ c a 
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các ngành, chuyên ngành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.  

3.1.1.2. Căn cứ chuyên môn 

Nhiều trường đại học kỹ thuật và công nghệ ở các qu c gi  trên thế giới  đều có 

đào tạo chuyên gi  chuyên ngành kỹ thuật môi trường với các bậc học từ đại học đến 

tiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực cho việc xử lý, quản lý chất thải; sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải chất thải r  môi trường. Ở Việt Nam, kh i 

các trường đại học như: Bách kho , Kho  học tự nhiên, Công nghệ, Hàng hải, … đều 

đã và đ ng đào tạo kỹ sư và các bậc s u đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường.  

Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường được xây 

dựng trên c  sở tham khảo một s  chư ng trình đào tạo cao học đã tuyển sinh và đào 

tạo sau: 

a, Các chương trình đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có 

1. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kh i thác, bảo trì tàu th y 

2. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật tàu th y 

3. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Máy và thiết bị tàu th y 

4. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tổ chức & Quản lý vận tải 

5. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Bảo đảm  n toàn hàng hải 

6. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Điều khiển tàu biển 

7. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình th y 

8. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử 

9. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hó  

10. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế 

11. Chư ng trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin 

 Nhìn chung, các chư ng trình đào tạo Thạc sĩ c   trường Đại học Hàng hải Việt 

N m có những nét chung s u: 

- Mang nhiều nét đặc thù chung c   ngành hàng hải 

- Đ i tượng đào tạo đầu vào thuộc nhiều chuyên ngành đào tạo khác nh u từ các 

trường khác nhưng đầu r  thì có tính chuyên sâu c   lĩnh vực hàng hải 

- Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý có năng lực, trình độ cao 

đáp ứng được yêu cầu công việc được đào tạo 

b, Các chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường 

Tham khảo các chư ng trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Môi 

trường c   các trường đại học sau: 
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1. Trường Đại học Bách Kho  Hà Nội 

2. Đại học Bách Kho  thành ph  Hồ Chí Minh 

3. Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH Qu c gi  Hà Nội 

4. Trường Đại học Th y Lợi 

5. Trường Đại học Việt - Nhật 

Có thể thấy các chư ng trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Môi 

trường c   các trường đều có những nét chung s u: 

• Mục tiêu chư ng trình đều nhằm đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có 

trình độ c o trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. 

• Nội dung c   các chư ng trình đào tạo đều có tính chuyên sâu về Kỹ thuật Môi 

trường. 

3.1.2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

3.1.2.1. Mục tiêu chung 

Nội dung chư ng trình khó  đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường 

trang bị cho người học có được trình độ chuyên môn sâu, có năng lực làm ch  các lĩnh 

vực khoa học và công nghệ liên qu n đến Kỹ thuật Môi trường. Kết thúc khó  đào tạo, 

người học được trang bị phư ng pháp tư duy logic, kiến thức khoa học c  bản và kỹ 

thuật c  sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ c o và kỹ năng thực hành t t, có 

khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo và giải quyết t t những vấn đề khoa 

học và kỹ thuật c   ngành Môi trường nói chung và chuyên ngành Kỹ thuật Môi 

trường nói riêng; có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội. Chư ng 

trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường tập trung đào tạo các kiến thức mở rộng và 

nâng c o về kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải. Đặc biệt chư ng trình đào 

tạo cũng chú trọng đến lĩnh vực bảo vệ môi trường biển và hải đảo nhằm phục vụ việc 

kh i thác hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên qu n trọng c   đất nước, góp phần 

giữ vững và bảo vệ ch  quyền biển và hải đảo qu c gia. 

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Kết thúc khó  đào tạo, học viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường theo định 

hướng ứng dụng: 

Có trình độ chuyên môn sâu, có hệ th ng lý luận về kiến thức c  bản, c  sở 

nghiên cứu khoa học và những công nghệ m ng tính cập nhật c o trong lĩnh vực Kỹ 

thuật Môi trường; 
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Cập nhật, vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để giải quyết 

những vấn đề về kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, công nghệ và kỹ thuật xử lý chất thải 

nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường c   c  sở, doanh nghiệp; 

Phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo trong việc áp 

dụng thực tế đ i với bảo vệ môi trường công nghiệp, vận dụng được các thành tựu 

khoa học và công nghệ mới về kỹ thuật trong thời kỳ công nghiệp 4.0 gắn với bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững. 

Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, giải quyết t t những vấn đề 

khoa học và kỹ thuật c   ngành môi trường 

Sau khi t t nghiệp, học viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực kiểm 

soát ô nhiễm, xử lý chất thải tại các do nh nghiệp, các c  qu n quản lý, các viện 

nghiên cứu hoặc các trường đại học trong điều kiện hội nhập kinh tế qu c tế hoặc có 

thể tiếp tục theo học các chư ng trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. 

3.1.3. Chuẩn đ u ra của chương trình đào tạo 

1. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường               Mã s : 60520320 

2. Trình độ đào tạo 

2.1. Bậc đào tạo: S u đại học 

2.2. Bằng t t nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật môi trường 

3. Yêu cầu về kiến thức, năng lực 

3.1. Tri thức chuyên môn 

a) Học viên s u khi t t nghiệp sẽ là các chuyên gi  có phẩm chất chính 

trị, đạo đức, có sức khỏe, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học c   đất nước và 

bảo vệ Tổ qu c. 

b) Học viên s u khi t t nghiệp sẽ có trình độ chuyên môn vững vàng, có 

kiến thức c  sở và chuyên ngành sâu sắc về lĩnh vực kỹ thuật môi 

trường và các chuyên ngành liên qu n; có hiểu biết thấu đáo những 

tri thức và thông tin cập nhật liên qu n đến lĩnh vực đ ng phát triển 

c   ngành. 

3.2. Năng lực nghề nghiệp 

Các học viên s u khi r  trường sẽ có những kỹ năng c o về thực hành, có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo và có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn 

đề thuộc lĩnh vực mình được đào tạo. 

4. Yêu cầu về kỹ năng 
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4.1. Kỹ năng cứng 

a) Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đư  r  giải 

pháp xử lý các vấn đề kỹ thuật môi trường một cách kho  học; 

b) Kỹ năng truyền đạt tri thức dự  trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề 

chuyên môn và kho  học cùng ngành Kỹ thuật Môi trường và với những 

người khác; 

c) Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến; 

d) Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng công nghệ môi trường một cách 

sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp; 

e) Nắm chắc các tiêu chuẩn c a qu c tế và Việt Nam về các tiêu chuẩn môi 

trường. 

4.2. Kỹ năng mềm 

a) Kỹ năng làm việc độc lập; có khả năng th m khảo các tài liệu kỹ 

thuật, học hỏi cách tích lũy kinh nghiệm để tự mình hoàn thành 

nhiệm vụ trong lĩnh vực rộng c   ngành học 

b) Kỹ năng làm việc theo nhóm: có khả năng th m gi  tích cực, hiệu 

quả và đúng chức năng theo nhóm công việc. 

4.3. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học 

a) Ngoại ngữ: đạt trình độ Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn tiếng Anh c a Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Tư ng đư ng khung B1 Khung th m chiếu 

Châu Âu);  m hiểu tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng đọc hiểu tài 

liệu tiếng Anh chuyên ngành. 

b) Kỹ năng về tin học: Sử dụng hiệu quả máy tính cũng như các phần 

mềm văn phòng, phần mềm chuyên dụng c a kỹ thuật môi trường. 

5. Yêu cầu về thái độ 

a) Chấp hành t t đường l i chính sách c   Đảng, pháp luật Nhà nước, nắm 

vững và thực hiện t t quy định liên qu n đến lĩnh vực môi trường. 

b) Có đạo đức nghề  nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh 

thần làm việc tập thể. 

c) Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vư n lên nâng c o trình độ 

chuyên môn, quản lý nghiệp vụ. 

6. Vị trí làm việc dự kiến c a học viên s u khi t t nghiệp 

Các học viên s u khi t t nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường sẽ có thể đảm nhận 

những vị trí qu n trọng trong các c  qu n Nhà nước, các trường Đại học, Viện 
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nghiên cứu (chuyên viên kỹ thuật, giảng viên, nghiên cứu viên), và trong các 

doanh nghiệp (chuyên viên quản lý, cán bộ phụ trách bộ phận chuyên môn). 

7. Khả năng học tập, nâng c o trình độ s u khi r  trường 

Học viên s u khi t t nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường có đ  năng lực tiếp tục 

học tập và nâng c o trình độ chuyên môn nghề nghiệp thông qu  việc: 

a) Th m gi  các khó  học bồi dưỡng nâng c o ngắn hạn trong và ngoài nước 

thuộc các lĩnh vực rộng c   ngành kỹ thuật môi trường. 

b) Theo học ở các bậc Tiến sỹ tại các trường đại học trong và ngoài nước. 

8. Các chư ng trình, tài kiệu tham khảo 

1. Quyết định s  1982/QĐ-TTg c a Th  tướng về phê duyệt khung trình độ 

Qu c gia Việt Nam 

2. Chuẩn đầu r  ngành kỹ thuật môi trường c a một s  trường Đại học tại Việt 

Nam 

3. Đề án đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật Kỹ thuật môi trường c   trường Đại học 

hàng hải Việt Nam 

3.1.4. Nội dung chương trình đào tạo 

3.1.4.1. Khái quát chương trình 

- Chư ng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường gồm 45 tín chỉ, cụ 

thể: 

Stt Nhóm kiến thức Tổng s  TC S  TC bắt buộc S  TC tự chọn 

1 Kiến thức chung 06 06 0 

2 Kiến thức c  sở ngành 12 08 04 

3 Kiến thức chuyên ngành 18 12 06 

4 Luận văn t t nghiệp 09 09 0 

- Thời gi n và hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung với thời gi n 2 năm 

- Yêu cầu c a luận văn: Được Hội đồng chấm luận văn t t nghiệp đánh giá theo th ng 

điểm 10 và đạt điểm bình quân từ 5,5 trở lên.  

3.1.4.2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 
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Mã số học 

phần 

Tên học phần 

Khối lƣ ng (tín chỉ, 

TC) 

Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tổng 

số 
LT 

TH, 

TN, 

TL 

1) Khối kiến thức chung 6 4 2 

KMTH 101 Triết học 3 2 1 

KMTA 102 Tiếng Anh 3 2 1 

2) Khối kiến thức cơ sở  12 6 6 

2.1. Các học ph n bắt buộc: 8 4 4 

KMPN 103 Phư ng pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1 

KMKQ 104 Quản lý môi trường biển 2 1 1 

KMVH 105 
Vi hó  sinh ứng dụng trong kỹ thuật 

môi trường 

2 1 1 

KMHM 106 Hó  học môi trường 2 1 1 

2.2. Các học ph n lựa chọn 4/8 2/4 2/4 

KMQC 107 Các quá trình c  bản trong KTMT  2 1 1 

KMGM 108 Ứng dụng GIS trong kỹ thuật môi 

trường 

2 1 1 

KMTN 109 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 1 1 

KMĐM 110 Độc học môi trường 2 1 1 

2) Khối kiến thức chu ên ngành 18 9 9 

2.1. Các học ph n bắt buộc: 12 6 6 

KMQP 111 Kỹ thuật quan trắc và phân tích môi 

trường 

2 1 1 

KMNT 112 Kỹ thuật xử lý nước thải 2 1 1 

KMRN 113 Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

2 1 1 

KMKO 114 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không 

khí, tiếng ồn và rung động 

2 1 1 

KMTC 115 Tái chế chất thải 2 1 1 

KMKB 116 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường 2 1 1 
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Mã số học 

phần 

Tên học phần 

Khối lƣ ng (tín chỉ, 

TC) 

Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tổng 

số 
LT 

TH, 

TN, 

TL 

biển 

2.2. Các học ph n lựa chọn  6/12 3/6 3/6 

KMNS 117 Các nguyên lý sản xuất sạch h n 2 1 1 

KMQH 118 
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong 

xử lý chất thải  

2 1 1 

KMNL 119 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 

2 1 1 

KMXN 120 
Xử lý nit  và photpho trong nước 

thải 

2 1 1 

KMBN 121 Biến đổi khí hậu và nước biển dâng 2 1 1 

KMQL 122 Quản lý chất lượng môi trường 2 1 1 

3) Luận văn  9 0 0 

Tổng cộng 45   

3.1.4.3. Đề cương của các học phần 

I. Khối kiến thức chung 

1. TRIẾT HỌC 3(2,1) 

1.1. Tên học phần:  Triết học 

1.2. Mã số học phần:   KMTH   101 

1.3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45 tiết) 

1.4. Ngƣời phụ trách: TS. Trần Việt Dũng 

1.5. Khoa: Lý luận chính trị 

1.6. Mục tiêu học phần:  

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới qu n và phư ng pháp luận triết học 

cho học viên c o học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đ i 

tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- C ng c  nhận thức c  sở lý luận triết học c   đường l i cách mạng Việt N m, đặc 

biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. 
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1.7. Mô tả học phần: Môn học có 4 chuyên đề.  

- Chư ng 1 gồm các nội dung về đặc trưng c a triết học phư ng Tây, triết học phư ng 

Đông (trong đó có tư tưởng triết học Việt Nam, ở mức giản lược nhất).  

- Chư ng 2 gồm các nội dung nâng c o về triết học Mác-Lênin trong gi i đoạn hiện 

n y và v i trò thế giới qu n, phư ng pháp luận c   nó.  

- Chư ng 3 đi sâu h n vào qu n hệ tư ng hỗ giữa triết học với các kho  học, làm rõ 

v i trò thế giới qu n và phư ng pháp luận c a triết học đ i với sự phát triển khoa học 

và đ i với việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các đ i tượng thuộc lĩnh vực khoa 

học tự nhiên và công nghệ.   

- Chư ng 4 phân tích những vấn đề về v i trò c   các kho  học đ i với đời s ng xã 

hội.  

1.8. Nội dung chi tiết 

Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Ti u 

luận 

(giờ) 

1 

Khái luận về triết học 

1.1. Triết học là gì? 

1.2. Triết học phư ng Đông và triết học phư ng Tây 

8 12 - 

2 

Triết học Mác – Lênin 

2.1. Sự r  đời c a triết học Mác - Lênin  

2.2. H i nguyên lý c  bản c   phép biện chứng duy 

vật 

2.3. Ch  nghĩ  duy vật biện chứng 

2.4. Ch  nghĩ  duy vật lịch sử 

5. Triết học Mác-Lênin trong gi i đoạn hiện nay 

10 15 - 

3 

M i quan hệ giữa triết học và các kho  học 

3.1. M i quan hệ giữa khoa học với triết học  

3.2. V i trò thế giới qu n và phư ng pháp luận c a 

triết học đ i với sự phát triển khoa học 

6 9 - 
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Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Ti u 

luận 

(giờ) 

4 

V i trò c a khoa học công nghệ trong sự phát triển xã 

hội 

4.1. Ý thức Khoa học 

4.2. Khoa học công nghệ - động lực c a sự phát triển 

xã hội 

4.3. Khoa học công nghệ ở Việt Nam 

6 9 - 

Tổng cộng (75) 30 45  

Nội dung thảo luận: Các vấn đề chính trong mỗi bài học đặt r  và vận dụng vào thực 

tiễn. 

Nội dung tiểu luận (60 giờ): Học viên bám sát vào chư ng trình giảng dạy để vận dụng 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.  

1.9. Tài liệu học tập và tham khảo 

- Tài liệu học tập 

+ Chư ng trình môn Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo b n hành. 

+ Giáo trình Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo b n hành. 

- Tài liệu tham khảo 

[1]. C. Mác – Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập. NXB CTQG, HN, 50 tập, t.3, t.23, t.38. 

[2]. Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch (Ch  biên), Lê Trọng Ân (2003). Vấn đề triết học 

trong tác phẩm c   C.Mác – Ph.Ăngghen – Lênin. NXB Chính trị qu c gi , Hà Nội. 

[3]. Vũ Trọng Dung, Lê Doãn Tá, Lê Thị Th y (Đồng ch  biên) (2007). Giáo trình 

Triết học Mác – Lênin, 2 tập. NXB Chính trị Qu c gi , Hà Nội. 

[4]. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên c o học và nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học) (2012). NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội. 

[5]. V.I. Lênin (1981), Toàn tập. NXB Tiến Bộ, M txc v , 55 tập, t.18, t.29, t.33, t.44. 

1.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng s  (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  
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2 Điểm tiểu luận 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

1.11. Ngà  phê du ệt: 12/10/2014  

Cấp phê duyệt 

2. ANH VĂN 3(2,1) 

2.1. Tên học phần:  Anh văn 

2.2. Mã số:   KMAV  102  

2.3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45 tiết) 

2.4. Ngƣời phụ trách:  

2.5. Bộ môn:   

2.6. Mục tiêu học phần: Học phần này cung cấp cho học viên một lượng kiến thức 

nhất định và phư ng pháp thực hiện dạng bài thi ngoại ngữ Tiếng Anh tư ng đư ng 

cấp độ B1 c   Khung Châu Âu Chung hoặc tư ng đư ng một cách hiệu quả. Thể chế 

hó  và giúp cho học viên với hiểu được 4 kỹ năng nói, nghe, đọc, viết theo trình độ 

ngoại ngữ tư ng đư ng cấp độ B1 c   Khung Châu Âu Chung. 

Trình độ ngoại ngữ tư ng đư ng cấp độ B1 c   Khung Châu Âu Chung (Phụ lục III) 

và dạng thức đề thi ngoại ngữ tư ng đư ng cấp độ B1 c   Khung Châu Âu Chung 

(Phụ lục IV) áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sỹ được b n hành kèm theo Thông tư 

s  10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 c a Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.7. Mô tả học phần: 

Đây là học phần chung và bắt buộc đ i với mọi chuyên ngành trong chư ng trình đào 

tạo trình độ thạc sĩ. Học phần trang bị cho học viên những kiến thức c  bản và các kỹ 

năng làm bài thi theo dạng thức tư ng đư ng cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung được 

đánh giá qu  4 kỹ năng (tổng 100 điểm): nói (20 điểm), nghe hiểu (20 điểm), đọc hiểu 

(30 điểm), viết (30 điểm) gồm 3 bài, tổng thời gi n làm bài 135 phút. 

Chư ng Nội dung 
Phân ph i thời lượng 

LT (tiết) TL (tiết) 

Phần kiến thức c  bản   

1 Studying English (Học Tiếng Anh) 2 4 

2 F mily (Gi  đình) 2 4 
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3 The internet (Internet) 2 4 

4 My favorites (Sở thích c   tôi) 2 4 

5 Health (Sức khỏe) 2 4 

6 Environment (Môi trường) 2 4 

7 Food (Thực phẩm) 2 3 

8 Jobs  nd occup tions (Công việc và nghề nghiệp) 2 3 

Phần phư ng pháp thực hiện dạng bài thi Tiếng Anh cấp độ B1 

c   Khung Châu Âu chung hoặc tư ng đư ng 
14 15 

Tổng cộng (75) 30 45 

 

2.8. Nội dung chi tiết 

Chư ng 1: Studying English (Học Tiếng Anh) (LT 2, TL 4) 

1.1.  Grammar (ngữ pháp): Verb tenses (thời c   động từ) 

1.2.  Listening (nghe hiểu): Listening for m in ide s  nd det ils (nghe ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

1.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết  trình ngắn) 

1.4.  Re ding (đọc hiểu): Developing previewing skill & Predicting skill (phát triển 

kĩ năng b o  quát và dự đoán trước khi đọc) 

1.5.  Writing (viết): Describing problems,  dv nt ges  nd dis dv nt ges (mô tả khó 

khăn,  thuận  lợi, và bất lợi) 

Tài liệu tham khảo c   chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc.,  Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,   Macmillan, London. 

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
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Chư ng 2: F mily (Gi  đình)  (LT 2, TL 4) 

2.1.  Grammar (ngữ pháp): Adjectives  nd  dverbs (tính từ và trạng từ) 

2.2.  Listening (nghe hiểu): Listening for m in ide s  nd det ils (nghe ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

2.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini presentation (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết trình ngắn) 

2.4.  Re ding (đọc hiểu): Re ding for m in ide s  nd det ils (đọc hiểu ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

2.5.  Writing (viết): Describing   person (mô tả người) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc.,  Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

 Paragraph,   Macmillan, London. 

Chư ng 3: The internet (Internet)  (LT 2, TL 4) 

3.1.  Grammar (ngữ pháp): Comp rison (Cấp so sánh) 

3.2.  Listening (nghe hiểu): Listening for main ideas and details (nghe ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

3.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết  trình ngắn) 

3.4.  Re ding (đọc hiểu): Re ding for m in ide s  nd det ils (đọc hiểu ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

3.5.  Writing (viết): Describing things (mô tả vật) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
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[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc.,  Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,   Macmillan, London. 

Chư ng 4: My f vorites (Sở thích c   tôi)  (LT 2, TL 4) 

4.1.  Grammar (ngữ pháp): Gerunds  nd Infinitives (D nh động từ và động từ 

nguyên thể) 

4.2.  Listening (nghe hiểu): Listening for m in ide s  nd det ils (nghe ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

4.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết trình ngắn) 

4.4.  Re ding (đọc hiểu): Guessing the word me ning (1) (đoán nghĩ  từ vựng (1)) 

4.5.  Writing (viết): Describing   person or   thing (mô tả một người hoặc vật) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc.,  Oxford.. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,   Macmillan, London. 

Chư ng 5: He lth (Sức khỏe)  (LT 2, TL 4) 

5.1.  Grammar (ngữ pháp): Prepositions (giới từ) 

5.2.  Listening (nghe hiểu): Listening for m in ide s  nd det ils (nghe ý chính và 

thông tin chi  tiết) 

5.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết  trình ngắn) 

5.4.  Re ding (đọc hiểu): Guessing the word me ning (2) (đoán nghĩ  từ vựng (2)) 

5.5.  Writing (viết): Describing good  nd b d h bits (mô tả thói quen t t hay xấu) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
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[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

 Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc.,  Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,  Macmillan, London. 

Chư ng 6: Environment (Môi trường)  (LT 2, TL 4) 

6.1.  Grammar (ngữ pháp): P ssives (Thể bị động) 

6.2.  Listening (nghe hiểu): Inferring skills in listening (nghe suy luận) 

6.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết trình ngắn) 

6.4.  Re ding (đọc hiểu): Inferring skills  (kĩ năng suy luận) 

6.5.  Writing (viết): Describing   person or   thing (mô tả một người hoặc vật) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc.,  Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,   Macmillan, London. 

Chư ng 7: Food (Thực phẩm)  (LT 2, TL 3) 

7.1.  Grammar (ngữ pháp): Rel tive cl uses (mệnh đề quan hệ) 

7.2.  Listening (nghe hiểu): Inferring skills in listening (nghe suy luận) 

7.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết trình ngắn) 

7.4.  Re ding (đọc hiểu): Inferring skills (kĩ năng suy luận) 

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
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7.5.  Writing (viết): Describing me sures,  dv nt ges  nd dis dv nt ges (mô tả 

phư ng pháp, ưu điểm và nhược điểm ) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc., Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,  Macmillan, London. 

Chư ng 8: Jobs  nd occup tions (Công việc và nghề nghiệp  (LT 2, TL 3) 

8.1.  Grammar (ngữ pháp): Adverbi l Cl uses (mệnh đề phụ trạng ngữ) 

8.2.  Listening (nghe hiểu): Integrated listening skills (kĩ năng nghe tổng hợp) 

8.3.  Spe king (nói): Interview, report, & mini present tion (phỏng vấn, tường thuật, 

và thuyết trình ngắn) 

8.4.  Re ding (đọc hiểu): Integr ted re ding skills (kĩ năng đọc tổng hợp) 

8.5.  Writing (viết): Describing   job (mô tả nghề nghiệp) 

Tài liệu tham khảo chư ng 

[1].  Miles, C. (2008). Cambridge English Skills: Real Listening and Speaking 1, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New  York. 

[3].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press Inc., Oxford. 

[4].  Olga, G. (2009). Just Speak up 1, Compass Publishing, Sachse. 

[5].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

Paragraph,  Macmillan, London. 

Phần phư ng pháp thực hiện dạng bài thi ngoại ngữ Tiếng Anh cấp độ B1 c a Khung 

Châu Âu Chung hoặc tư ng đư ng (LT 02, TL 15). 

Tài liệu tham khảo  

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olga+Geissler%22
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[1].  James, G. (2006). New Headway talking points, (5th ed.), Oxford University 

Press  Inc., Oxford 

[2].  Neil, J. A. (2007). Active Skills for Reading, Student Book 2 (2nd ed.), 

Thomson, New York. 

[3].  Dorothy, E. Z., & Carlos, Islam. (2009). Paragraph Writing: From Sentence to 

 Paragraph,  Macmillan, London. 

[4].  Anita, P., Barbara, J., & Kate, A. (2004). Writing in English, (3rd ed.), 

Macmillan  Education, Macmillan. 

[5].  Cambridge ESOL, (2005). Cambridge IELTS practice test series 1-9, 

Cambridge  University Press, Cambridge. 

[6]. Deborah, P. (2000). Longman Complete Course For The TOEFL Test, 

Longman. 

[7]. Timothy, D. (2013). TOEFL Grammar Guide: 23 Grammar Rules You Must 

Know to Guarantee Your Success on the TOEFL Exam, CreateSpace Independent 

Publishing Platform 

[8]. Dorothy, E.Z., & Carlos, I. (2009). Academic Writing: From Paragraph to 

Essay, Macmillan, London. 

2.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng s  (%) Ghi chú 

1 Kỹ năng đọc 30  

2 Kỹ năng viết 30  

3 Kỹ năng nghe 20  

4 Kỹ năng nói 20  

 Tổng cộng 100  

2.11. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê duyệt: 

 

II. Khối kiến thức cơ sở 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2(1,1) 

3.1. Tên học phần:             Phư ng pháp nghiên cứu khoa học 

3.2. Mã số học phần:            KMKH 103 

3.3. Số tín chỉ :             2 tín chỉ (30 tiết) 
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3.4. Ngƣời phụ trách:  TS. Trần Việt Dũng 

3.5. Mục tiêu học phần: Trang bị cho các học viên khả năng viết một công trình 

nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề và luận văn t t nghiệp. 

3.6. Mô tả học phần: Là học phần c  sở c   chư ng trình đào tạo cao học, cung cấp 

cho các học viên các kiến thức về các phư ng pháp NCKH, phư ng pháp lựa chọn 

một đề tài NCKH, cách trình bày và bảo vệ một công trình KH, cách viết một luận văn 

khoa học. 

Chư ng Nội dung 

Phân ph i thời lượng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 Kho  học và nghiên cứu kho  học 3 0 - 

2 Phư ng pháp luận nghiên cứu kho  học  9 9 - 

3 “Công nghệ” nghiên cứu kho  học 3 6 - 

4 Nghiên cứu kho  học chuyên ngành 0 30 - 

Tổng cộng (60) 15 45 - 

3.7. Nội dung chi tiết 

Chư ng 1: Kho  học và nghiên cứu khoa học (LT 03) 

1.1. Khái niệm về kho  học và phân loại kho  học 

1.1.1 Khái niệm kho  học 

1.1.2 Phân loại kho  học 

1.2. Những vấn đề chung về nghiên cứu kho  học 

1.2.1 Các quá trình nghiên cứu kho  học 

1.2.2 Các nguyên tắc nghiên cứu kho  học 

Tài liệu tham khảo c   chư ng 

[1]. PGS.,TS. Phạm Viết Vượng. Phư ng pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB 

ĐHQG. Hà Nội, 2000. 

[2]. I.I. Krynhietxky. C  sở nghiên cứu kho  học.NXB. Vitx  Skol , Kiev-

Ođex ,1981. 

Chư ng 2: Phư ng pháp luận nghiên cứu kho  học (LT 9, TL 9) 

2.1. Nghiên cứu lý thuyết 

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm 
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2.2.1 Lập kế hoạch thực nghiệm 

2.2.2 Xử lý kết quả thực nghiệm 

2.3. Trình bày kết quả nghiên cứu 

2.3.1 Các dạng sản phẩm kho  học 

2.3.2 Khuyến nghị trình bày các tài liệu  

2.4. Hiệu quả nghiên cứu kho  học 

Nội dung thảo luận: Tập trung hướng thảo luận về phư ng pháp luận nghiên cứu lý 

thuyết, phư ng pháp luận nghiên cứu thực nghiệm ; nội dung c   các phư ng pháp 

nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm ; cách thức trình bày kết quả nghiên 

cứu và cách tính hiệu quả c   nghiên cứu kho  học. 

Tài liệu tham khảo c   chư ng 

[1]. PGS.,TS. Phạm Viết Vượng. Phư ng pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB 

ĐHQG. Hà Nội, 2000. 

[2]. I.I. Krynhietxky. C  sở nghiên cứu kho  học. Nxb.Vitxa Skola, Kiev-Ođex ,1981. 

Chư ng 3: Công nghệ nghiên cứu kho  học (LT 3, TL 6) 

3.1. Khái niệm chung 

3.2. S  đồ công nghệ 

Nội dung thảo luận: Cách thức xác định nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ bổ sung ; các 

kết quả có được s u khi giải quyết các nhiệm vụ ; lập s  đồ hó  m i qu n hệ giữ  

chúng và qu n hệ với mục đích nghiên cứu, ý nghĩ  kho  học c   đề tài nghiên cứu. 

[1]. I.I. Krynhietxky. C  sở nghiên cứu kho  học. Nxb.Vitxa Skola, Kiev-Ođexa,1981. 

Chư ng 4: Nghiên cứu kho  học chuyên ngành (TL 30) 

Nội dung thảo luận: Thảo luận về kho  học chuyên ngành: cách chọn đề tài, tiến hành 

nghiên cứu, tập hợp phân tích kết quả và trình bày nội dung báo cáo kết quả nghiên 

cứu, cách viết báo cáo trong khi bảo vệ kết quả nghiên cứu (Ví dụ có thể thảo luận 

cách chọn đề tài luận văn thạc sĩ, tiến sĩ; quá trình thực hiện; cách lập báo cáo, thuyết 

minh …).  

Tài liệu tham khảo c   chư ng: 

[1]. PGS.,TS. Phạm Viết Vượng. Phư ng pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB 

ĐHQG. Hà Nội, 2000. 

[2].I.I. Krynhietxky. C  sở nghiên cứu kho  học.NXB. Vitx  Skol , Kiev-Ođex ,1981. 

[3]. Bùi Th nh Tuất. Logic học hình thức. Viện ng/cứu phát triển giáo dục. HN,1995. 

[4]. TS. Nhật Từ. Cẩm nang viết khảo luận, luận văn, luận án. NXB TP. HCM, 2003. 
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[5]. Các luận văn, luận án chuyên ngành tư ng ứng được lưu tại Thư viện Trường 

ĐHHH 

Nội dung bài tập lớn (60 giờ): Học viên tự chọn và thực hành nghiên cứu một đề tài 

kho  học chuyên ngành, trình bày kết quả. 

3.8. Tài liệu tham khảo  

[1]. Vũ C o Đàm. Phư ng pháp nghiên cứu khoa học. NXB KHKT. Hà Nội, 1999. 

[2]. Lưu Xuân Mới. Phư ng pháp nghiên cứu khoa học. 

[3]. Bùi Th nh Tuất. Logic học hình thức. Viện n/cứu phát triển giáo dục. HN, 1995. 

[4]. TS. Nhật Từ. Cẩm nang viết khảo luận, luận văn, luận án. NXB TP. HCM, 2003. 

[5]. Nguyễn Thị Cành. Phư ng pháp và phư ng pháp luận nghiên cứu khoa học kinh 

tế. NXB ĐHQG TP. HCM, 2004. 

[6]. Nguyễn Minh Hiệp, Lê Ngọc Oánh, Dư ng Thúy Hư ng. Tổng quan Khoa học 

Thông tin và Thư viện. NXB. ĐHQG TP.HCM, 2001. 

[7]. PGS.,TS. Phạm Viết Vượng. Phư ng pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB 

ĐHQG. Hà Nội, 2000. 

[8]. I.I. Krynhietxky. C  sở nghiên cứu kho  học.NXB. Vitxa Skola, Kiev-Ođex , 

1981. 

[9]. Thư viện các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ hiện đ ng lưu tại Trung tâm thông tin 

tư liệu, Trường Đại học Hàng hải, gi i đoạn từ 2005 - 2011. 

3.9. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận 20  

2 Điểm bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

3.10. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê duyệt: 

 

4. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BIỂN 2(1,1) 

4.1. Tên học phần: Quản lý môi trƣờng bi n 

4.2. Mã số học phần: KMKQ 104    



90 

 

4.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết)       

4.4. Ngƣời phụ trách: PGS.,TS. Phạm Văn Thuần, PGS., TS. Ngô Kim Định  

4.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

4.6. Mục tiêu học phần:  

Học phần trang bị cho học viên kiến thức nâng c o về quản lý môi trường biển. 

Học phần bao gồm hệ th ng luật pháp Việt N m và Qu c tế c  bản về quản lý và bảo 

vệ môi trường biển bao gồm các vùng bờ, vùng nội th y, ô nhiễm biển do một s  hoạt 

động đặc thù (hàng hải, dầu khí, kh i thác khoáng sản, …). Kết thúc học phần này, học 

viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề cụ thể 

trong công tác bảo vệ môi trường biển.   

4.7. Mô tả học phần: 

Học phần “Quản lý môi trường biển” cung cấp kiến thức c  sở c   chư ng trình 

đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Học phần cung cấp cho học viên 

các nội dung về: Pháp luật qu c tế c  bản về ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ môi 

trường biển trong hoạt động hàng hải, kh i thác dầu khí và khoáng sản trên biển (vùng,  

lãnh hải, nội th y – đới bờ), kh i thác hải sản. Nội dung học phần cũng giúp học viên 

tiếp cận với các nội dung quản lý môi trường biển theo hệ th ng luật pháp Việt Nam.  

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

 TL  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 Ô nhiễm môi trường biển   3 3 - 

2 Luật và chính sách về bảo vệ môi trường biển 3 3 - 

3 Phòng ngừ  ô nhiễm biển do các hoạt động từ bờ  4 4 - 

4 
Phòng ngừ  ô nhiễm biển do các hoạt động thăm 

dò và kh i thác tài nguyên biển 
5 5 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

4.8. Nội dung chi tiết: 

Chương 1. Ô nhiễm môi trường biển (LT: 3, TL:3) 

1.1. Ô nhiễm môi trường biển 

1.2. Ô nhiễm môi trường biển do dầu khoáng 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014 
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[2]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb. Th ng kê, Hà Nội -2003  

Chương 2. Luật và chính sách về bảo vệ môi trường biển (LT: 3, TL: 3) 

2.1. Công ước Qu c tế về bảo vệ môi trường biển   

2.2. Luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường biển 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014 

[2]. Bộ Luật hàng hải Việt N m, 2015. Nxb Chính trị Qu c gia, 2016 

[3]. Luật Bảo vệ môi trường, 2014. Qu c hội nước Cộng hò  Xã hội Ch  nghĩ  Việt 

Nam, QH XII 

 [5]. Luật Luật tài nguyên và môi trường biển. Qu c hội nước Cộng hò  Xã hội Ch  

nghĩ  Việt Nam, QH XII 

Chương 3. Phòng ngừa ô nhiễm biển do các hoạt động từ bờ  (LT: 4, TL: 4) 

3.1. Các hoạt động công nghiệp ven bờ 

3.2. Các hoạt động cảng biển và hàng hải 

3.3. Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng th y sản ven bờ 

3.4. Các hoạt động du lịch biển 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014 

[2]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb Th ng kê, Hà Nội -2003 

[3]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003) 

Chương 4. Phòng ngừa ô nhiễm biển do các hoạt động thăm dò và khai thác tài 

nguyên biển (LT: 5, TL: 5, BTL: 40) 

4.1. Phòng ngừ  ô nhiễm biển do các hoạt động thăm dò dầu, khí và khoáng sản thuộc 

quyền tài phán qu c gia 

4.2. Phòng ngừ  ô nhiễm biển do các hoạt động kh i thác dầu, khí và khoáng sản thuộc 

quyền tài phán qu c gia 

4.3. Phòng ngừ  ô nhiễm biển do các hoạt động thăm dò, kh i thác dầu, khí và khoáng 

sản thuộc Vùng di sản c   loài người 
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Bài tập lớn: Xây dựng phư ng án phòng ngừ  ô nhiễm môi trường biển trong hoạt 

động thăm dò/kh i thác dầu/khí/khoáng sản thuộc quyền tài phán c a Việt Nam 

Chi  nhóm 3-5 học viên thực hiện. Học viên viết, nộp bài. Giảng viên đánh giá kết quả 

bài viết và phỏng vấn trực tiếp học viên và cho điểm chung. 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014 

[2]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb. Th ng kê, Hà Nội -2003  

[3]. Takahiro Hagihara. Incident also occurs in conference room! Needs for incident 

command system in Japan. Maritime Disaster Prevention Center (2010) 

[4]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003). 

4.9. Tài liệu chính: 

Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. NXB 

Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014 

4.10. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb. Th ng kê, Hà Nội -2003  

[2]. Bộ luật Hàng hải Việt N m, 2005. Nxb Chính trị Qu c gi , Hà nội 2006 

[3]. Luật hàng hải Việt Nam (sử  đổi, bổ sung), 2015. Nxb Chính trị Qu c gia, 2016 

[4]. Luật Bảo vệ môi trường, 2014. Qu c hội nước Cộng hò  Xã hội Ch  nghĩ  Việt 

Nam, QH XII 

[5]. Luật Luật tài nguyên và môi trường biển. Qu c hội nước Cộng hò  Xã hội Ch  

nghĩ  Việt Nam, QH XII 

[6]. Takahiro Hagihara. Incident also occurs in conference room! Needs for incident 

command system in Japan. Maritime Disaster Prevention Center (2010) 

[7]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003). 

4.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  
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4.12. Ngà  phê du ệt: 

        Cấp phê du ệt: 

 

5. VI HÓA SINH ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

5.1. Tên học phần: Vi hó  sinh ứng dụng trong kỹ thuật môi trường 

5.2. Mã số học phần: KMVH 105          

5.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết)       

5.4. Ngƣời phụ trách: TS. Nguyễn Xuân S ng, TS. Phạm Thị Dư ng, PGS. TS. Ngô 

Kim Định  

5.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

5.6. Mục tiêu học phần:  

Kết thúc học phần, học viên nắm được những kiến thức c  sở về bản chất c a 

các quá trình chuyển hó  hó  sinh và ứng dụng c   chúng trong công nghệ môi trường 

như: nguồn g c, đặc trưng, bản chất c   các chất ô nhiễm hữu c  trong tự nhiên, các 

chất tổng hợp hữu c ; nguyên lý, các yếu t  ảnh hưởng tới các quá trình xử lí sinh học 

và ứng dụng c   chúng. 

5.7. Mô tả học phần: 

 “Vi hó  sinh ứng dụng trong kỹ thuật môi trường” là học phần c  sở c a 

chư ng trình đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Học phần cung cấp 

cho học viên kiến thức về: Đặc trưng và các quá trình sinh lí c  bản c a vi sinh vật  

ứng dụng trong kỹ thuật môi trường; Đặc trưng c   các chất xúc tác sinh học (Enzym) 

và năng lượng hoạt hó  hó  sinh cũng như v i trò c   chúng trong chuyển hó  vật chất 

trong kỹ thuật môi trường; Bản chất c   các quá trình hó  sinh học ứng dụng trong kỹ 

thuật môi trường; Nguồn g c, cấu trúc, đặc trưng c   các hợp chất hữu c  có và không 

chứ  nit  ( xit  min, protein, các chất phi protein chứ  nit ;gluxit, lipit, hydro 

c cbu …). Sự phân h y nhờ vi sinh vật; Nguyên lí,các yếu t  ảnh hưởng tới các quá 

trình xử lí sinh học nước thải, chất thải rắn và một s  chất lạ (tổng hợp hữu c ) ô 

nhiễm khác.  

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

 TL  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 
Vi sinh vật ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường 

và các quá trình sinh lý c  bản c   chúng 
3 8 - 

2 Enzym và năng lượng hoạt hó  hó  sinh 2 6 - 

3 Quá trình oxy hó  khử sinh học và v i trò c a 2 6 - 
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chúng trong Kỹ thuật môi trường 

4 
Sự chuyển hó  các hợp chất hữu c  nhờ vi sinh 

vật 
2 6 - 

5 Kỹ thuật xử lý sinh học nước thải 2 7 - 

6 Kỹ thuật xử lý sinh học chất thải rắn 2 6 - 

7 
Sự chuyển hó  các chất lạ và v i trò c a hệ enzym 

xitocrom 
2 6 - 

Tổng cộng (60) 15 45 - 

  

5.8. Nội dung chi tiết: 

Chương 1. Vi sinh vật ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường và các quá trình sinh lý cơ 

bản của chúng (LT 3, TL 8) 

1.1. Các nhóm vi sinh vật ứng dụng trong kỹ thuật môi trường 

1.1.1. Nhóm vi khuẩn: Đặc trưng và v i trò c a vi khuẩn trong kỹ thuật môi trường 

1.1.2. Nhóm vi nấm: Đặc trưng và v i trò c a vi nấm trong kỹ thuật môi trường 

1.1.3. Nhóm vi tảo: Đặc trưng và v i trò c a vi tảo trong kỹ thuật môi trường 

1.1.4. Nguyên sinh vật: Đặc trưng và v i trò c   các nguyên sinh vật trong kỹ thuật môi trường 

1.2. Những đặc tính sinh lý c  bản c a vi sinh vật 

1.2.1.Quá trình dinh dưỡng c a vi sinh vật 

1.2.1.1. Dinh dưỡng cacbon c a vi sinh vật (Tự dưỡng và Dị dưỡng cacbon) 

1.2.1.2. Dinh dưỡng nit  và nhu cầu các chất khoáng c a vi sinh vật 

1.2.2. Quá trình hô hấp c a vi sinh vật (Các phư ng thức hô hấp c a vi sinh vật và ứng 

dụng c   chúng trong kỹ thuật môi trường) 

1.3. Ảnh hưởng c   điều kiện ngoại cảnh tới tr o đổi chất c a vi sinh vật 

1.3.1. Ảnh hưởng c   các yếu t  vật lý (độ ẩm, nồng độ chất hò  t n, nhiệt độ, ti  năng 

lượng, áp suất). 

1.3.2. Ảnh hưởng c   các yếu t  hó  học. Phản ứng môi trường (pH), thế oxy hó  khử, 

các chất độc (vô c , hữu c , phóng xạ…) 

1.3.3. Ảnh hưởng c   các yếu t  sinh học. Quan hệ tư ng hỗ giữa vi sinh vật (cộng sinh, 

hỗ sinh và đ i kháng). 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. Vi sinh vật học. Nhà xuất 

bản Giáo dục. Hà Nội 2000. 

[2]. Lê Xuân Phư ng. Vi sinh vạt công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội 2001 
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Chương 2. Enzym và năng lượng hoạt hóa hóa sinh (LT 2, TL 6)  

2.1. Enzim và những đặc trưng. 

2.1.1. Cấu trúc, tính chất c a Enzym. 

2.1.1.1. Khái niệm, cấu trúc, tính chất và các dạng Enzym. 

2.1.1.2. Tính đặc hiệu và c  chế tác dụng c a Enzym. 

2.1.2. Động học Enzym. 

2.1.2.1. Hằng s  Mich elis Menten và ý nghĩ . 

2.1.2.2.Động học Enzym và các yếu t  ảnh hưởng tới hoạt lực Enzym. Ảnh hưởng c a 

[Eo], [So], nhiệt độ, pH, ảnh hưởng c a chất hoạt hó , chất kìm hãm). 

2.2. Năng lượng hoạt hó  hó  sinh. 

2.2.1. Các dạng năng lượng sử dụng trong các phản ứng hó  sinh học (Năng lượng mặt 

trời, năng lượng hó  sinh). 

2.2.2. Năng lượng hó  sinh và v i trò c a ATP trong chuyển hó  vật chất (Các dạng 

năng lượng hó  sinh. Sự hình thành và v i trò c a ATP). 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Lê Ngọc Tú (ch  biên): Hóa sinh công nghiêp. Nhà xuất bản KHKT, 2004. 

 [2]. Terome O.N., Environmental Biochemistry. McGraw – Hill International 

Editions, 1997. 

Chương 3. Quá trình oxy hóa khử sinh học và vai trò của chúng trong Kỹ thuật môi 

trường (LT 2, TL 6)  

3.1. Bản chất và ý nghĩ  c   quá trình oxy hó  khử sinh học. 

3.1.1. Bản chất và ý nghĩ  c   quá trình oxy hó  khử. 

3.1.2. C  chế c   quá trình oxy hó  khử sinh học. 

3.2. C  chế c   các quá trình oxy hó  khử sinh học. 

3.2.1.Các dạng oxyhó -khử sinh học. 

3.2.1.1. Oxy hó  bằng hoạt hó  oxy. 

3.2.1.2. Oxy hó  bằng khử hydro hó . 

3.2.1.3. Oxy hó  bằng nhường điện tử thông thường. 

3.2.2. Thế oxyhó -khử và chuỗi hô hấp. 

3.2.2.1. Khái niệm và cách xác định. 

3.2.2.2. Thế oxyhó -khử tiêu chuẩn và cách tính năng lượng tự do. 

3.2.2.3. Chuỗi hô hấp và ý nghĩ  trong công nghệ môi trường. 

3.3. Enzym oxy hó  khử thường gặp. 

3.3.1. Những đặc trưng c  bản c   các Enzym oxy hó  khử. 
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3.3.2. Một s  Enzym oxy hó  khử quan trọng trong công nghệ môi trường. 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. Vi sinh vật học. Nhà xuất 

bản Giáo dục. Hà Nội 2000. 

[2]. Lê Ngọc Tú (ch  biên): Hóa sinh công nghiêp. Nhà xuất bản KHKT, 2004. 

[3]. Weil J.H., Biochemie gen ralle. Masson Editeur Paris – New York, 1997. 

Chương 4. Sự chuyển hóa các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật (LT 2, TL 6) 

4.1. Sự chuyển hó  các hợp chất hữu c  không chứ  nit . 

4.1.1. Quá trình chuyển hó  các hợp chất Gluxit. 

4.1.1.1. Đặc trưng c   các hợp chất gluxit và quá trình đường phân. 

4.1.1.2. Các quá trình phân giải yếm khí Gluxit (Sự lên men các  xit hữu c  ( xit 

Lactic, Propionic, Butyric...); Sự lên men các chất trung tính (Et nol, Axeton-Butanol, 

Axeton-Etanol ...). 

4.1.1.3. Các quá trình phân giải hiếu khí (oxy hó ) Gluxit (Một s  quá trình oxy hó  

điển hình (oxyhó  tạo xitrat, axetat...); sự oxy hó  hoàn toàn gluxit và chu trình 

Xitrat). 

4.1.1.4.Sự phân giải các chất pectin và zenluloz  (Sự phân giải yếm, hiếu khí các chất 

pectin; sự phân giải yếm, hiếu khí zenluloz , hemizenlulo và lignozenlulo). 

4.1.2. Sự phân giải hydrocacbua. 

4.1.2.1. Oxy hó  H2 và CH4. 

4.1.2.2. Oxy hó  hydroc cbu  (mạch thẳng, mạch vòng và đ  vòng). 

4.1.3. Sự phân giải lipit và  xit béo. 

4.1.3.1. Sự ôi hó  lipit (do th y phân, do oxy hó  khử hó  học, oxy hó  sinh hó ). 

4.1.3.2. Sự oxy hó  lipit và năng lượng hó  sinh. 

4.2. Sự chuyển hó  các hợp chất hữu c  có chứ  nit . 

4.2.1. Sự phân giải Protein và Axit min. 

4.2.1.1. Sự phân giải ure. 

4.2.1.2. Sự phân giải hoàn toàn Protein. 

4.2.2. Quá trình nitr t hó . 

4.2.3. Quá trình phản nitr t hó  (Phản nitr t hó  trực tiếp. Phản nitr t hó  gián tiếp). 

4.3. Chu trình Xitr t và ý nghĩ  c a sự oxy hó  sinh học trong công nghệ môi trường. 

4.3.1. Nguyên liệu và điều kiện cho quá trình oxy hó . 

4.3.2. Sự oxy hó  sinh hó  hoàn toàn các chất hữu c  (oxy hó  gluxit, lipit, protein…) 

trong môi trường và đặc trưng c a sự oxy hó  sinh hó . 

Tài liệu tham khảo chương: 
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[1]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. Vi sinh vật học. Nhà xuất 

bản Giáo dục. Hà Nội 2000. 

[2]. Lê Xuân Phư ng. Vi sinh vạt công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội 2001 

[3]. Lê Ngọc Tú (ch  biên): Hóa sinh công nghiêp. Nhà xuất bản KHKT, 2004. 

Chương 5. Kỹ thuật xử lý sinh học nước thải (LT 2, TL 6) 

5.1. Yêu cầu và đặc trưng c   nước thải trong xử lí sinh học. 

5.2. Các hệ th ng xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên. 

5.2.1. Bãi lọc sinh học, đất ngập nước (nguyên lý, đặc trưng và vận hành). 

5.2.2. Hồ sinh học (hồ kỵ khí, hiếu khí và hồ hỗn hợp). 

5.3. Hệ th ng xử lý sinh học nhân tạo hiếu khí. 

5.3.1. Nguyên lý c   quá trình xử lý sinh học hiếu khí (c  chế và tác nhân). 

5.3.2. Các dạng xử lý hiếu khí. 

5.3.2.1. Xử lý bằng bùn hoạt tính (dạng l  lửng) (Nguyên lý và đặc trưng c a hệ th ng 

Aeroten, SBR ...; các yếu t  ảnh hưởng (nhiệt độ, pH, lượng sinh kh i, oxy hò  t n...); các 

thông s  quan trọng trong vận hành hệ th ng Aeroten, SBR. 

5.3.2.2. Xử lý bằng lọc sinh học (Nguyên lý và đặc trưng c a hệ th ng lọc sinh học; 

các dạng lọc sinh học: Biophil nhỏ giọt, Biophil cao tải, đĩ  lọc sinh học, hệ th ng lọc 

liên hợp; các thông s  quan trọng trong vận hành hệ th ng lọc sinh học; những sự c  

có thể phát sinh trong vận hành và biện pháp khắc phục.). 

5.4. Công nghệ xử lý yếm khí nước thải. 

5.4.1. C  sở hó -sinh học. 

5.4.1.1. Nguyên lý và tác nhân sinh học. 

5.4.1.2. Các yếu t  ảnh hưởng (nhiệt độ, pH, C/N, các chất hoạt hó , kìm hãm…). 

5.4.2. Các dạng xử lý yếm khí: bể tự hoại, bể biog s thông thường, hệ th ng UASB. 

5.4.3. Các thông s  quan trọng trong vận hành hệ th ng xử lí yếm khí thu biog s. 

5.4.4. Những sự c  có thể phát sinh trong vận hành và biện pháp khắc phục. 

5.5. Vấn đề xử lý bùn từ hệ th ng xử lý nước thải. 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Crites R., Small and Decentralized Wastewater Management Systems. Mc Graw – 

Hill International Editions, 1997.Bitton, G. Wastewater Microbiology. Wiley – Liss 

Edit, 2001. 

[2]. Eweis E., Ergas C., Bioremediation principles. McGraw – Hill Inter. Edit, 2000. 

[3]. Seriour R.J., The Microbiology of activated sludge. Kluwet academic Publishers. 

2001. 



98 

 

[4]. Syed. R. Qasim, Wastewater Treatment Plants Planning, Design and Operation. 

Holt, Rinehart and Winston, 1997. 

Chương 6. Kỹ thuật xử lý sinh học chất thải rắn (LT 2, TL 6) 

6.1. Khái niệm, nguồn g c và đặc trưng chất thải rắn có thể xử lý sinh học 

6.2. Các phư ng pháp sinh học xử lý chất thải rắn giàu chất hữu c  

6.2.1. Các phư ng pháp yếm khí xử lí chất thải rắn 

6.2.1.1. Nguyên lý phân giải yếm khí (c  chế, các gi i đoạn, tác nhân sinh học) 

6.2.1.2. Các yếu t  ảnh hưởng (pH, tỷ lệ C:N, nhiệt độ 

6.2.1.3. Kỹ thuật xử lý yếm khí (chôn lấp, xử lý yếm khí có hoặc không thu biog s) 

6.2.2. Phư ng pháp xử lý hiếu khí 

6.2.2.1. Nguyên lý và tác nhân phân giải 

6.2.2.2. Các yếu t  ảnh hưởng (độ ẩm, độ thoáng khí, nhiệt độ, tỷ lệ C:N…) 

6.2.2.3. Các phư ng pháp xử lý hiếu khí chất thải rắn. 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Eweis E., Ergas C., Bioremediation principles. McGraw – Hill Inter. Edit, 2000. 

[2]. Mathews van Holde, Foundation of Biochemistry, 3
rd

 Edition 2004. 

[3]. Réne S., Biotechnology I, II, III. 1993. 

[4]. Rittmann B. E., and P.L. MeCarty., Environmental Biotechnology. Principles and 

Applications. MrGraw – Hill International Editions, 2001. 

[5]. Rittmann B.E., Biotreament of Industrial and Hazardous Wastes. McGraw – Hill 

Inter. Edit, 1997. 

[6]. Terome O.N., Environmental Biochemistry. McGraw – Hill International Editions, 

1997. 

[7]. Weil J.H., Biochemie gen ralle. Masson Editeur Paris – New York, 1997. 

Chương 7. Sự chuyển hóa các chất lạ và vai trò của hệ enzym xitocrom (LT 2, TL 6) 

7.1. Khái niệm, nguồn g c và đặc trưng c   các chất lạ 

7.2. Hệ Enzim Xitocromoxygen z  và c  chế chuyển hó  các chất lạ 

7.2.1. Những đặc trưng và v i trò c a hệ Enzim Xitocrom P450    

7.2.2. C  chế chuyển hó  các chất lạ trong môi trường 

7.3. Sự chuyển hó  một s  chất lạ điển hình dưới tác dụng c a Xitocrom P450  

7.3.1. Sự chuyển hó  các Hydrocácbu  mạch thẳng, mạch vòng, đ  vòng không và 

được H logen hó .  

7.3.2. Sự chuyển hó  các Biphenyl, Dioxin và Fur n không và được H logen hó . 

7.3.3. Sự chuyển hó  một s  hó  chất dùng trong nông nghiệp (thu c trừ sâu, diệt cỏ, 

ch ng nấm...) 
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Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. Vi sinh vật học. Nhà xuất 

bản Giáo dục. Hà Nội 2000. 

[2]. Berndt U., Umwelt biochemie. Gustav Fischer Verlag – Jena, 1996. 

[3]. Bever J, Stein A and Teichmann H. Weitergehende Abwasserreinigung. 

B.G.Teubner Stuttgart – Leipzig, 1995. 

5.9. Tài liệu chính: 

[1]. Bài giảng “Vi hó  sinh ứng dụng trong kỹ thuật môi trường”. Đại học Hàng hải, 

2017. 

5.10. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Lê Ngọc Tú (ch  biên): Hóa sinh công nghiêp. Nhà xuất bản KHKT, 2004. 

[2]. Berndt U., Umwelt biochemie. Gustav Fischer Verlag – Jena, 1996. 

[3]. Bever J, Stein A and Teichmann H. Weitergehende Abwasserreinigung. 

B.G.Teubner Stuttgart – Leipzig, 1995. 

[4]. Bischof W. Abwassertechnik. B.G.Teubner Stuttgart – Leipzig, 1998. 

[5]. Crites R., Small and Decentralized Wastewater Management Systems. Mc Graw – 

Hill International Editions, 1997.Bitton, G. Wastewater Microbiology. Wiley – Liss 

Edit, 2001. 

[6]. Edéline F., L’Epuration biologique des eaux. Cebedoc Editeur Paris – New York, 

1998. 

[7]. Eweis E., Ergas C., Bioremediation principles. McGraw – Hill Inter. Edit, 2000. 

[8]. Mathews van Holde, Foundation of Biochemistry, 3
rd

 Edition 2004. 

[9]. Réne S., Biotechnology I, II, III. 1993. 

[10]. Rittmann B. E., and P.L. MeCarty., Environmental Biotechnology. Principles 

and Applications. MrGraw – Hill International Editions, 2001. 

[11]. Rittmann B.E., Biotreament of Industrial and Hazardous Wastes. McGraw – Hill 

Inter. Edit, 1997. 

[12]. Seriour R.J., The Microbiology of activated sludge. Kluwet academic Publishers. 

2001. 

[13]. Syed. R. Qasim, Wastewater Treatment Plants Planning, Design and Operation. 

Holt, Rinehart and Winston, 1997. 

[14]. Terome O.N., Environmental Biochemistry. McGraw – Hill International 

Editions, 1997. 

[15]. Weil J.H., Biochemie gen ralle. Masson Editeur Paris – New York, 1997. 

5.11. Thang đi m: 10/10 
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TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

5.12. Ngà  phê du ệt: 

        Cấp phê du ệt: 

 

6. HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

6.1. Tên học phần:  Hó  học môi trường 

6.2. Mã số:   KMHM 106 

6.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

6.4. Cán bộ giảng dạy:   GS.TS. Đặng Kim Chi, PGS.TS. Ngô Kim Định, TS. Vũ 

Minh Trọng,  

6.5. Bộ môn:  Kỹ thuật môi trường   

6.6. Mục tiêu học phần:  

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức nâng c o về hó  học môi trường. Sau 

khi kết thúc học phần này học viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học đã 

học để giải quyết các vấn đề hó  học trong công tác bảo vệ môi trường.   

6.7. Mô tả học phần:  

 Học phần trang bị cho học viên các kiến thức nâng c o, những vấn đề môi 

trường và những vấn đề hó  học liên qu n, cập nhật những thông tin mới về 

hư ng phát triển ứng dụng c   hó  học trong môi trường  

 Phần Mở đầu ch  yếu cung cấp kiến thức nâng c o về cân bằng năng lượng, sự 

tiến triển c   môi trường theo thời gian. 

 Phần Hoá học c   Khí quyển trình bày kiến thức nâng c o về các phản ứng 

qu ng hoá, hoá học trong khí quyển ; ảnh hưởng c   ô nhiễm khí quyển tới biến 

đổi khí hậu. 

 Phần Hoá học c a Thuỷ quyển cập nhật các vấn đề liên qu n đến các quá trình 

hoá học (hoà t n, kết tinh, oxy hoá khử, keo tụ, tạo bông, tr o đổi ion,...); Các 

khí  cạnh hó  học trong ô nhiễm nước (ô nhiễm biển, ô nhiễm lưu vực sông và 

ô nhiễm nước dưới đất). 

 Phần Hoá học c   Địa quyển đề cập đến vấn đề hó  học c a thạch quyển và 
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đất; cập nhật vấn đề ô nhiễm đất.  

 Phần Ứng dụng Hó  học MT cập nhật các vấn đề c  sở hó  học trong kiểm soát 

ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường khí, đất, nước . 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TL  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 Một s  vấn đề chung  2 2 - 

2 Hó  học c   khí quyển  4 4 - 

3 Hó  học c   địa quyển 3 3 - 

4 Hó  học c a th y quyển 4 4 - 

5 Ứng dụng hó  học trong bảo vệ môi trường  2 2 - 

 Tiểu luận học phần - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

6.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Một số vấn đề chung (LT: 2, TL: 4, BTL: 2) 

1.1. Một s  khái niệm (cập nhật và bổ sung) 

1.2. Sự tiến triển c   môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng Hóa học môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2016 

[2]. Đặng Kim Chi. Hoá học môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001. 

Chương 2. Hóa học của khí quyển (LT: 4, TL: 4) 

2.1. Phản ứng qu ng hoá trong khí quyển (cập nhật và bổ sung) 

2.2. Phản ứng hoá học trong khí quyển và m i liên hệ với vòng tuần hoàn vật chất 

2.3. Một s  ảnh hưởng toàn cầu hoặc khu vực c   ô nhiễm khí quyển 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng Hóa học môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2016 

[2]. Đặng Kim Chi. Hoá học môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001. 

[3]. Goldberg E. O., Atmospheric chiemistry. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 

New York, 1992 

Chương 3. Hóa học của địa quyển (LT: 3, TL: 3) 

3.1. Hoá học c a thạch quyển (cập nhật và bổ sung) 
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3.3. Các chất thải và sự ô nhiễm thổ quyển do các hợp chất hó  học (hiện tại và tư ng l i) 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng Hóa học môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2016 

[2]. Đặng Kim Chi. Hoá học môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001 

[3]. Stanley E. Manathan, Fundamentals of environmental chemistry. Lewis 

Publishers, London - Tokyo, 1993 

Chương 4. Hóa học của thủy quyển (LT: 4, TL: 4) 

4.1. Hó  học c a biển 

4.2. Một s  phản ứng hoá học trong nước có ý nghĩ  với môi trường 

4.3. Ô nhiễm nước do các hợp chất hó  học nhân tạo 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng Hóa học môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2016 

[2]. Morel F. M., Principles of Aquatic Chemistry, New York, Wiley - Interscience, 

1983 

[3]. Đặng Kim Chi. Hoá học môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001. 

Chương 5. Ứng dụng hóa học trong bảo vệ môi trường (LT: 2, TL: 2) 

5.1. Ứng dụng Hoá học trong phòng ngừ  ô nhiễm 

5.2. Ứng dụng Hó  học trong kỹ thuật xử lý ô nhiễm  

Bài tập lớn: Tiểu luận theo các ch  đề c   môn học. Nhóm 3-5 học viên nhận đề bài 

BTL, thực hiện và chuyển kết quả thực hiện cho GV (báo cáo kết quả). GV đánh giá 

kết quả qua chấm bài viết và phỏng vấn trực tiếp từng nhóm HV. 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng Hóa học môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2016 

[2]. Hutzinger O. (Ed), The handbook of environmental chemistry, Vol. 1-4. Berlin 

Heidelberg - New York - Springer Verlag, 1980 - 1985 

[3]. Stanley E. Manathan, Fundamentals of environmental chemistry. Lewis 

Publishers, London - Tokyo, 1993 

6.9. Tài liệu chính 

Ngô Kim Định. Hóa học môi trường. Trường đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 

6.10. Tài liệu tham khảo 
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[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng Hó  học môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2016 

[2]. Đặng Kim Chi. Hoá học môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001 

[3]. Goldberg E. O., Atmospheric chiemistry. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 

New York, 1992 

[4]. Hutzinger O. (Ed), The handbook of environmental chemistry, Vol. 1-4. Berlin 

Heidelberg - New York - Springer Verlag, 1980 - 1985 

[5]. Morel F. M., Principles of Aquatic Chemistry, New York, Wiley - Interscience, 

1983 

[6]. Stanley E. Manathan, Fundamentals of environmental chemistry. Lewis 

Publishers, London - Tokyo, 1993 

6.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

6.12. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 

7. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

7.1. Tên học phần:  Quá trình c  bản trong kỹ thuật môi trường  

7.2. Mã số:   KMQC 107 

7.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

7.4. Cán bộ giảng dạy:   TS. Phạm Tiến Dũng, TS. Phạm Thị Dư ng 

7.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường   

7.6. Mục tiêu học phần:  

Kết thúc học phần, học viên nắm được các kiến thức nâng c o về các quá trình c  bản 

ứng dụng trong công nghệ môi trường (Truyền nhiệt, Thuỷ lực và Chuyển kh i); đồng 

thời có khả năng ứng dụng để nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thiết kế và vận hành các 

thiết bị trong các hệ th ng xử lý chất thải nhằm đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả về 

công nghệ và kinh tế. 

7.7. Mô tả học phần:  
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Trình bày các nội dung m ng tính chọn lọc, nâng c o kiến thức về các quá trình c  bản 

làm c  sở cho các môn học chuyên ngành, b o gồm các các quy luật về truyền nhiệt 

trong hệ th ng công nghệ, các quy luật động lực học về chất lỏng và chuyển kh i cũng 

như ứng dụng các quy luật đó để tính toán, thiết kế các thiết bị trong hệ th ng xử lý 

chất thải như mạng  ng cấp thoát nước, vận chuyển chất lỏng và khí h y các quá 

chuyển kh i (như thiết bị hấp thụ, chưng luyện, trích ly, hấp phụ, sấy,...). 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TL  

(tiết) 

Bài tập 

lớn (giờ) 

1 Truyền nhiệt trong hệ th ng công nghệ 2 2  

2 Th y động lực học chất lỏng 2 2  

3 Quá trình th y c  1 1  

4 Động học c   quá trình khuếch tán 2 2  

 Một s  quá trình chuyển kh i c  bản:    

5 Quá trình chưng 2 2  

6 Quá trình hấp thụ 1 1  

7 Quá trình trích ly 2 2  

8 Quá trình hấp phụ 1 1  

9 Quá trình sấy 2 2  

 Bài tập lớn - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

7.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Truyền nhiệt trong hệ thống công nghệ (LT:2, TL:2 ) 

Chương 2. Thủy động lực học chất lỏng (LT: 2, TL:2) 

1.1. Phư ng trình c  bản c   th y tĩnh học 

1.2. Phư ng trình th y lực c   dòng chảy ổn định 

1.3. Phư ng trình Becnouly và một s  ứng dụng c   nó 

1.4. Các dạng tổn thất c   dòng chảy 

1.5.  Dòng chảy qua lỗ, vòi và dòng ti  
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1.6.  Dòng chảy trong  ng có áp 

1.7.  Dòng chảy đều trong kênh hở 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Vũ Văn Mạnh, Th y lực ứng dụng trong công nghệ môi trường, Nxb ĐH Bách 

kho  Hà Nội, 2009. 

Chương 3. Quá trình thủy cơ (LT:1, TL:1) 

2.1. Vận chuyển chất lỏng bằng b m 

2.2. Khuấy trộn chất lỏng bằng c  khí 

2.3. Khuấy trộn chất lỏng bằng nén khí 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Vũ Văn Mạnh, Th y lực ứng dụng trong công nghệ môi trường, Nxb ĐH Bách 

kho  Hà Nội, 2009. 

Chương 4. Động học của quá trình khuếch tán (LT: 2, TL:2) 

3.1. Sự cân bằng pha  

3.2. Các định luật cân bằng pha 

3.3. Các định luật khuếch tán 

3.4. Cân bằng vật liệu và động lực c   quá trình 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004. 

[2]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 

Chương 5: Quá trình chưng (LT:2, TL: 2) 

4.1. Chưng một bậc liên tục và gián đoạn. Phư ng pháp giải bài toán trên đồ thị  t - x, y 

4.2. Chưng nhiều bậc liên tục. Nguyên lý làm việc. Cân bằng vật liệu, chỉ s  hồi lưu và s  đĩ  

lý thuyết 

4.3. Chưng nhiều bậc gián đoạn khi R = const và khi xp = const 

Nội dung thảo luận: 

- Thảo luận giải quyết các nhiệm vụ chưng cụ thể 

- Thảo luận thiết kế hệ th ng chưng luyện đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. 

Tài liệu tham khảo chương 
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[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004. 

[2]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 

Chương 6: Quá trình hấp thụ  (LT: 1, TL:1) 

5.1. Cân bằng pha trong hấp thụ - Hệ khí - lỏng. Định luật Henry. 

5.2. Cân bằng kh i lượng. Phư ng trình đừ ng nồng độ làm việc 

5.3. Cân bằng nhiệt lượng  

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004. 

[2]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 

Chương 7: Quá trình trích ly ( LT:2, TL:2) 

6.1. Trích ly hệ lỏng –lỏng. Trích ly một bậc, trích ly nhiều bậc ngược chiều, ngược chiều có 

hồi lưu. 

6.2. Trích ly hệ rắn – lỏng. Cân bằng và động học c   quá trình 

Nội dung thảo luận: 

- Thảo luận giải quyết các nhiệm vụ trích ly cụ thể 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004. 

[2]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 

Chương 8. Quá trình hấp phụ (LT: 1, TL:1) 

7.1. Cân bằng hấp phụ và c  chế 

7.2. Thiết bị hấp phụ 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004. 

[2]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 
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Chương 9. Quá trình sấy (LT:2; TL:2) 

8.1.  Đồ thị I-X c   không khí ẩm 

8.2. Cân bằng khi sấy 

8.3. Cân bằng vật liệu và nhiệt lượng c   máy sấy  

Nội dung thảo luận: 

Thảo luận tính toán các bài tập sấy 

Bài tập lớn: Chọn một quá trình chuyển kh i c  bản để tính toán quá trình thiết bị. Gi o nhóm 

học viên 3- 5 người tính toán viết báo cáo, nộp GV để đánh giá. GV đánh giá bằng chấm bài 

viết và phỏng vấn từng học viên.  

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004. 

[2]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 

7.9. Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Bin, Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 4, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004 

[2]. Vũ Văn Mạnh, Th y lực ứng dụng trong công nghệ môi trường, Nxb ĐH Bách 

kho  Hà Nội, 2009. 

[3]. Sổ t y quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà 

Nội 

7.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 30  

2 Điểm thi kết thúc học phần  70  

Tổng cộng 100  

7.11. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 

 

8. ỨNG DỤNG GIS TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

8.1. Tên học phần:  Ứng dụng GIS trong kỹ thuật Môi trường 

8.2. Mã số:               KMGM 108  
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8.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

8.4. Cán bộ giảng dạy: TS. Lê Xuân Sinh, PGS.TS. Phạm Văn Thuần, GS.TS. Phạm 

Ngọc Hồ 

8.5. Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường  

8.6. Mục tiêu học phần:  

- Học viên c o học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường có những kiến thức c  

bản về hệ th ng thông tin đị  lý (GIS) và ứng dụng c   nó trong công tác quản lý môi 

trường, quản lý tài nguyên, tính toán thiết kế các hệ th ng xử lý nước thải, tính toán 

mô phỏng các chất trong nước mặt, nước ngầm,… 

- Hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức trong xây dựng dự án GIS cụ thể. 

- Học viên c o học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường có các kỹ năng nhập dữ 

liệu, truy vấn và phân tích không gi n trên nền bản đồ GIS; 

- Có thể thành lập được các bản đồ chuyên đề trong lĩnh vực môi trường bằng 

công nghệ GIS; 

- Sử dụng thành thạo phần mềm ArcGIS 10.x. 

- Có khả năng th m gi  vào các bước khác nh u trong một dự án GIS môi trường 

thực tế. 

8.7. Mô tả học phần: Học phần “Ứng dụng GIS trong KTMT” b o gồm những nội 

dung c  bản sau: giới thiệu hệ th ng thông tin đị  lý, các dữ liệu trong hệ th ng thông 

tin đị  lý, các phép chiếu bản đồ, các phư ng pháp nhập, quản lý dữ liệu trong GIS và 

ứng dụng mô hình GIS trong lĩnh vực môi trường. Trên c  sở đó giới thiệu phần mềm 

ArcGIS 10.x, các th o tác c  bản với phần mềm này và các phư ng pháp để thành lập 

một bản đồ chuyên đề môi trường. 

Ngoài r  học phần còn cung cấp những kiến thức và kỹ năng khi xây dựng và 

thực hiện một dự án GIS hoàn chỉnh phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi 

trường hiện nay. 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

TH  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 
Phần 1. C  sở hệ th ng thông tin đị  lý 

Chư ng 1. Giới thiệu hệ th ng thông tin đị  lý 

 

2 

 

- 

 

- 

2 Chư ng 2. Dữ liệu sử dụng trong hệ th ng thông tin đị  lý 3 - - 
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3 Chư ng 3. Nhập và quản lý dữ liệu trong GIS 2 - - 

4 Chư ng 4. Ứng dụng GIS 3 - - 

 
Phần 2. Thực hành theo chư ng và với phần mềm Arcview 

gis 

5 45 
- 

Tổng cộng (60) 15 45  

8.8. Nội dung chi tiết 

Phần 1. Cơ sở hệ thống thông tin đ a lý (LT 10) 

Chương 1. Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (LT 02) 

1.1. Mở đầu 

1.2. Nguồn g c và sự phát triển c a GIS 

1.3. Thành phần và chức năng c a GIS 

1.4. Đ i tượng c a Hệ th ng thông tin đị  lý 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Thế Thận, Cơ sở hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, 2003. 

[2]. Nguyễn Hồng Phư ng, Đặng Văn Hữu. Phần mềm ArcView Gis, NXB Đại học 

Qu c gi  Hà Nội, 2004. 

Chương 2. Dữ liệu sử dụng trong hệ thống thông tin địa lý (LT 03) 

2.1. Các dữ liệu đị  lý 

2.2. Giới thiệu chung về bản đồ trong GIS 

2.3. Cấu trúc dữ liệu trong GIS 

2.4. Cấu trúc c  sở dữ liệu trong GIS 

2.5. Các lớp thông tin đị  lý  

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Thế Thận, Cơ sở hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, 2003. 

[2]. Nguyễn Hồng Phư ng, Đặng Văn Hữu. Phần mềm ArcView Gis, NXB Đại học 

Qu c gi  Hà Nội, 2004. 

Chương 3. Nhập và quản lý dữ liệu trong GIS (LT 02) 

3. 1. Khái quát 

3.2. Các công nghệ thu thập dữ liệu trong GIS 

3.3. Quản lý dữ liệu trong GIS 
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Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Thế Thận, Cơ sở hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, 2003. 

[2]. Nguyễn Hồng Phư ng, Đặng Văn Hữu. Phần mềm ArcView Gis, NXB Đại học 

Qu c gi  Hà Nội, 2004. 

[3]. Trần Hùng, Đỗ D nh Toàn,... Tài liệu hướng dẫn thực hành sử dụng ArcGIS 10.x. 

Công ty TNHH tư vấn GeoViet, Hà Nội, 2014. 

Chương 4. Ứng dụng GIS (LT 03) 

4.1. Tổng quan về các ứng dụng GIS 

4.2. Ứng dụng GIS trong việc xây dựng và quản lý c  sở dữ liệu tổng hợp 

4.3. Một s  kết quả ứng dụng GIS trong kỹ thuật môi trường ở Việt Nam 

4.4. Giới thiệu một s  phần mềm xử lý đồ hoạ và GIS thông dụng 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Thế Thận, Cơ sở hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, 2003. 

[2]. Nguyễn Hồng Phư ng, Đặng Văn Hữu. Phần mềm ArcView Gis, NXB Đại học 

Qu c gi  Hà Nội, 2004. 

[3]. Trần Hùng, Đỗ D nh Toàn,... Tài liệu hướng dẫn thực hành sử dụng ArcGIS 10.x. 

Công ty TNHH tư vấn GeoViet, Hà Nội, 2014. 

Phần 2. Thực hành với phần mềm Arcview gis (LT 5) 

Chương 1. Nguyên lý GIS và phần mềm ArcGIS 10.2 (LT 01) 

1.1. ArcGIS là gì? 

1.2. Giao diện và trợ giúp trong ArcGIS 

1.3. Các modun mở rộng trong ArcGIS 

Nội dung thực hành 1. Thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu GIS trong ArcGIS 10.x 

Chương 2. Hiển thị, tra cứu và truy vấn cơ sở dữ liệu trong ArcGIS 10.2 (LT 01) 

2.1. Các phư ng pháp hiển thị CSDL GIS 

2.2. Tra cứu thông tin CSDL GIS 

2.3. Các lệnh truy vấn (Query) CSDL 

Nội dung thực hành 2. Hiển thị cơ sở dữ liệu GIS trong ArcGIS 10.x 

Chương 3. Làm việc với dữ liệu dạng bảng trong ArcGIS 10.2 (LT 01) 

Chương 4. Trình bày kết quả, xuất bản đồ và tạo trang in trong ArcGIS 10.2 (LT 01) 
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4.1. Lập biểu đồ từ những dữ liệu trong GIS 

4.2. Thiết kế, biên tập và trình bày bản đồ 

4.3. In bản đồ 

4.4. Xuất bản đồ 

Nội dung thực hành 4. Thiết kế, biên tập và trình bày bản đồ chất lượng không khí 

Chương 5. Xử lý và phân tích dữ liệu GIS (LT 0,5) 

5.1. Xử lý đị  lý 

5.2. Phân tích GIS 

Nội dung thực hành 5. Thành lập bản đồ ô nhiễm tiếng ồn  

Chương 6. Dự án GIS ứng dụng trong quản lý môi trường (LT 0,5) 

6.1. Các bước c a dự án GIS ứng dụng trong quản lý môi trường  

6.2. Một s  gợi ý dự án GIS mẫu ứng dụng trong quản lý môi trường 

Nội dung thực hành 6. Dự án đánh giá hiện trạng thu gom rác thải 

Phần thực hành: Theo bảng và nội dung từng chư ng. 

8.9. Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Thế Thận, Cơ sở hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, 2003. 

[2]. Nguyễn Hồng Phư ng, Đặng Văn Hữu. Phần mềm ArcView Gis, NXB Đại học 

Qu c gi  Hà Nội, 2004. 

[3]. Trần Hùng, Đỗ D nh Toàn,... Tài liệu hướng dẫn thực hành sử dụng ArcGIS 10.x. 

Công ty TNHH tư vấn GeoViet, Hà Nội, 2014. 

[4]. Bob Booth and Andy Mitchell. Getting Started with ArcGis, GIS by ESRI, 2001. 

[5]. Esri. Introduction to arcview gis. 1996 

[6]. Esri. Tạp chí ArcView, 2006 

8.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm thực hành 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

8.11. Ngà  phê du ệt: 
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         Cấp phê du ệt: 

 

9. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

9.1.Tên học phần: Quản lý tài ngu ên và môi trƣờng     

9.2. Mã HP: KMTN 109 

9.3. Số tín chỉ:       2  TC (30 tiết) 

9.4. Giáo viên giảng dạy: GS.TS. Phạm Ngọc Hồ, TS. Lê Xuân Sinh  

9.5. Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

9.6. Mục tiêu của học phần: 

* Cung cấp cho học viên các kiến thức: 

- Các thuật ngữ, khái niệm c  bản trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi 

trường 

- Phân tích nguyên tắc và các mục tiêu trong quản lý tài nguyên và môi trường 

- Phân tích các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường 

- Vận dụng các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường trong quản lý 

một dạng tài nguyên cụ thể và một hoạt động tác động tới môi trường cụ thể c a con 

người. 

* Hình thành cho học viên các kỹ năng 

- Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề liên qu n để hoạt động 

quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Có khả năng tư duy hệ th ng các vấn đề liên qu n đến quản lý tài nguyên và 

môi trường.  

- Có khă năng hình thành ý tưởng mới trong giải quyết các vấn đề liên qu n đến 

quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Có khả năng làm việc nhóm và đư  r  hướng giải quyết một nội dung cụ thể 

liên qu n đến quản lý tài nguyên và môi trường. 

9.7. Mô tả nội dung học phần: 

Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Tiểu 

luận 

(giờ) 

1. Các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên và môi 

trường 

2 2 0 

2. Các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường 5 5 0 
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3. Quản lý môi trường 5 5 0 

4 Quản lý tài nguyên 3 3 0 

5 Tiểu luận về quản lý môi trường/tài nguyên - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

9.8. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. Các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên và môi trường (LT 2, TL2) 

1.1. Khái niệm về tài nguyên và quản lý tài nguyên 

1.2. Khái niệm về khoa học quản lý môi trường và quản lý môi trường  

1.3. Các nguyên tắc và mục tiêu trong quản lý tài nguyên 

1.4. Các nguyên tắc và mục tiêu trong quản lý môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 1. 

- Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Giáo trình Quản lý chất lượng môi 

trường, NXB Xây dựng, 2006. 

- Ph n Như Thúc, Giáo trình quản lý môi trường, Đại học Đà Nẵng, 2002  

Chương 2. Các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường (LT5, TL5) 

2.1. Công cụ luật pháp, chính sách 

2.2. Công cụ kỹ thuật 

2.3. Công cụ kinh tế 

Tài liệu tham khảo chương 2. 

-  Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Giáo trình Quản lý chất lượng môi 

trường, NXB Xây dựng, 2006. 

- Ph n Như Thúc, Giáo trình quản lý môi trường, Đại học Đà Nẵng, 2002  

- Phạm Ngọc Đăng, Quản lý Môi trường đô thị và công nghiệp, NXB xây dựng, 2004 

Chương 3. Quản lý môi trường (LT5, TL5) 

3.1. Quản lý các hoạt động c   con người  

3.2. Quản lý các thành phần c   môi trường 

3.3. Quản lý các nguồn thải tác nhân gây ô nhiễm môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 3 

- Phạm Ngọc Đăng, Quản lý Môi trường đô thị và công nghiệp, NXB xây dựng, 2004 

- Nguyễn Ngọc Ẩn,Con người và Môi trường, NXB Nông nghiệp 1997 

- Lê  Huy Bá, Môi trường, NXB ĐHQG TP. HCM 2000 

- Lê  Huy Bá, Đại cư ng về quản trị môi trường, NXB ĐHQG TP. HCM 2000 

Chương 4. Quản lý tài nguyên (LT3,TL3) 
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4.1. Quản lý tài nguyên tái tạo 

4.2. Quản lý tài nguyên không tái tạo 

Tài liệu tham khảo chương 4 

 - Lê  Huy Bá, Sinh thái Môi trường ứng dụngNXB KHKT 2000 

- Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, Quản trị môi trường và  tài nguyên thiên nhiên, NXB Nông 

nghiệp 2000 

Nội dung bài tập lớn (30 tiết) 

Chi  các học viên thành các nhóm từ 2 – 5 người, phân công nghiên cứu và đề xuất cụ 

thể về giải pháp quản lý tài nguyên hoặc môi trường. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. GV đánh giá bài viết và 

phỏng vấn trực tiếp HV để cho điểm. 

Đánh giá và cho điểm các học viên bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp từng học viên. 

9.9. Tài liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Giáo trình Quản lý chất lượng 

môi trường, NXB Xây dựng, 2006. 

[2] .Ph n Như Thúc, Giáo trình quản lý môi trường, Đại học Đà Nẵng, 2002  

[3]  Phạm Ngọc Đăng, Quản lý Môi trường đô thị và công nghiệp, NXB xây 

dựng, 2004 

[4] Nguyễn Ngọc Ẩn,Con người và Môi trường, NXB Nông nghiệp 1997 

[5] Lê  Huy Bá, Môi trường, NXB ĐHQG TP. HCM 2000 

[6] Lê  Huy Bá, Đại cư ng về quản trị môi trường, NXB ĐHQG TP. HCM 2000 

[7] Lê  Huy Bá, Sinh thái Môi trường ứng dụngNXB KHKT 2000 

[8] Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, Quản trị môi trường và  tài nguyên thiên nhiên, NXB 

Nông nghiệp 2000 

[7] Lượng giá trái đất - Thách thức đ i với các chính ph , c  hội đ i với các 

do nh nghiệp (F. C irncross, NXB ĐH H v rd, bản dịch tiếng Việt, Hà nội 2000) 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm tiểu luận 30  

3 Bài kiểm tra kết thúc học phần 50  

 Tổng 100  

 

9.10. Ngà  phê du ệt:  

9.11. Cấp phê du ệt: 
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10. ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

10.1. Tên học phần: Độc học môi trường 

10.2. Mã số:  KMĐM 110   

10.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

10.4. Giảng viên giảng dạy: TS. Phạm Tiến Dũng, TS. Vũ Minh Trọng  

10.5. Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

10.6. Mục đích,  êu cầu của học phần: 

* Cung cấp cho học viên kiến  thức: 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức nâng c o về nguyên lý c   độc học và 

độc học c   một s  chất ô nhiễm điển hình và một s  nhóm tác nhân độc đặc thù. 

Đánh giá quá trình l n truyền trong các thành phần môi trường, xâm nhập và tác động 

tới c  thể sinh vật.  Nghiên cứu các giải pháp ngăn ngừ  và hạn chế tác động c   các 

tác nhân độc đến c  thể con người. 

* Hình thành cho học viên các kỹ năng 

- Có kỹ năng trong việc nhận dạng, đành giá các loại tác nhân gây độc. 

- Có khả năng đư  r  các hướng nghiên cứu về các tác nhân độc trong môi trường 

tự nhiên và phát sinh từ các hoạt động c   con người. 

10.7. Mô tả nội dung học phần 

Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1. Một s  vấn đề chung 2 - - 

2. Nguyên lý c   độc học môi trường 4 6 - 

3. Độc chất trong môi trường 5 3 - 

4. Độc học c   một s  tác nhân gây ô nhiễm môi 

trường 

4 6 - 

 Tiểu luận học phần - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

10.8.  Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Một số vấn đề chung (LT 2, TL 0) 

1.1. Một s  khái niệm c  bản 

1.2. Qu n hệ giữ  liều lượng và sự phản ứng 

Tài liệu tham khảo chương 1. 
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- Lê Huy Bá (Ch  biên) Độc học Môi trường tập 1, NXB Đại học Qu c gia TP Hồ Chí 

Minh, 2000 

- Trịnh Thị Th nh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB DH Qu c gi  Hà 

Nội, 2003. 

Chương 2. Nguyên lý của độc học môi trường (LT 4, TL 6) 

2.1. Nguyên tắc chung nghiên cứu về độc học môi trường 

2.2. Động độc học môi trường 

2.3. Độc học c   các độc chất môi trường 

2.4. Tác động c   độc chất đ i với c  thể 

Tài liệu tham khảo chương 2 

- Lê Huy Bá (Ch  biên) Độc học Môi trường tập 1, NXB Đại học Qu c gia TP Hồ Chí 

Minh, 2000 

- Trịnh Thị Th nh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB DH Qu c gi  Hà 

Nội, 2003. 

- Hoàng Văn Bình, Độc chất học công nghiệp, NXB y tế, 2004. 

Chương 3. Độc chất trong môi trường (LT5, TL3) 

3.1. Nguồn g c độc chất trong môi trường 

3.2. Quá trình l n truyền trong môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 3. 

- Lê Huy Bá (Ch  biên) Độc học Môi trường tập 1, NXB Đại học Qu c gia TP Hồ Chí 

Minh, 2000 

- Trịnh Thị Th nh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB DH Qu c gi  Hà 

Nội, 2003. 

- Hoàng Văn Bình, Độc chất học công nghiệp, NXB y tế, 2004. 

Chương 4. Độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường (LT4, TL6) 

4.1. Độc học c   một s  kim loại  

4.2. Độc học một s  chất hữu c  bền vững 

4.3. Độc học c   một s  chất khí 

Tài liệu tham khảo chương 4. 

- Lê Huy Bá (Ch  biên) Độc học Môi trường tập 2, NXB Đại học Qu c gia TP Hồ Chí 

Minh, 2000 

- J.P.F. D Melo, Food safety contaninants and toxins, CABI publishing, 2002. 

- G.C.Butler, Principles of Ecotoxicology, John Wiley & Sons, 1988. 

Bài tập lớn (30 giờ) 

Chi  các học viên thành các nhóm từ 2 – 5 người, phân công nghiên cứu và đề xuất 

quản lý một tác nhân độc học môi trường. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. GV đánh giá kết quả nghiên 

cứu bằng chấm bài viết và phỏng vấn trực tiếp học viên và cho điểm. 

10.9. Tài liệu tham khảo: 
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[1] Lê Huy Bá (Ch  biên) Độc học Môi trường tập 1, NXB Đại học Qu c gia TP Hồ 

Chí Minh, 2000 

[2] Hoàng Văn Bình, Độc chất học công nghiệp, NXB y tế, 2004. 

[3] Lê Huy Bá (Ch  biên) Độc học Môi trường tập 2, NXB Đại học Qu c gia TP Hồ 

Chí Minh, 2000 

[4] Trịnh Thị Th nh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB DH Qu c gi  

Hà Nội, 2003. 

[5] J.P.F. D Melo, Food safety contaninants and toxins, CABI publishing, 2002. 

[6] G.C.Butler, Principles of Ecotoxicology, John Wiley & Sons, 1988. 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm tiểu luận 30  

3 Bài kiểm tra kết thúc học phần 50  

 Tổng 100  

10.10. Ngà  phê du ệt:   ...../....../...... 

Cấp phê duyệt: 

 

11. KỸ THUẬT QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

11.1. Tên học phần:  Kỹ thuật Quan trắc và Phân tích môi trường  

11.2. Mã số:  KMQP 111   

11.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

11.4. Cán bộ giảng dạy:   TS. Phạm Thị Dư ng, TS. Phạm Tiến Dũng 

11.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường    

11.6. Mục tiêu học phần:  

Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật quan trắc và phân 

tích các thành phần môi trường, đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quá trình qu n 

trắc và phân tích các thành phần môi trường. 

11.7. Mô tả học phần:  

Học phần Kỹ thuật quan trắc và phân tích môi trường tập trung vào các kỹ thuật 

quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường; đo đạc, phân tích tại phòng thí nghiệm; xây dựng 

tiến trình qu n trắc và phân tích môi trường tiêu chuẩn (SOP); xác nhận giá trị sử dụng 

c   phư ng pháp và các th  tục đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong 

quan trắc và phân tích môi trường.  
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Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TH  

(tiết) 

Bài tập 

lớn (giờ) 

1 Kỹ thuật quan trắc các thành phần môi trường 5 10 - 

2 Kỹ thuật phân tích các thành phần môi trường 5 10  

3 
Tiến trình qu n trắc và phân tích môi trường tiêu 

chuẩn (SOP) 
2 0 - 

4 
Xác nhận giá trị sử dụng c   các phư ng pháp 

quan trắc và phân tích môi trường 
2 10  

5 

Đảm bảo chất lượng (Q/A) và kiểm soát chất 

lượng (Q/C) trong quan trắc và phân tích chất 

lượng môi trường 

1 0 - 

 Tiểu luận học phần - - 20 

Tổng cộng (65) 15 30 20 

 

11.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Kỹ thuật quan trắc các thành phần môi trường (LT 5, TH 10) 

1.1. Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước 

1.2. Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn  

1.3. Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường đất 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Frank R. Burden, Dietfried Donnert, Thad Godish, Ian McKelvie, Environmental 

monitoring handbook, Mc Graw – Hill Professional , 2002.  

[2]. Young J.Kim, Ulrich Platt, Advanced environmental monitoring, Springer 

publisher, 2008. 

Chương 2. Kỹ thuật phân tích các thành phần môi trường (LT 5, TH 10) 

2.1. Các phư ng pháp phân tích môi trường 

2.2. Phân tích các thông s  chất lượng môi trường nước 

2.3. Phân tích các thông s  chất lượng môi trường không khí 

2.4. Phân tích các thông s  chất lượng môi trường đất 
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Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Lê Đức, Một s  phư ng pháp phân tích môi trường, Nxb Đại học Qu c gi  Hà 

Nội, 2004 

[2]. APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th  

Edition 2012. 

Chương 3. Tiến trình quan trắc và phân tích môi trường tiêu chuẩn (SOP) (LT 02) 

3.1. Giới thiệu chung về tiến trình qu n trắc, phân tích môi trường tiêu chuẩn (SOP)  

3.2. Thiết lập tiến trình qu n trắc, phân tích môi trường tiêu chuẩn (SOP) cho một s  

thành phần môi trường c  bản 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Environmental Protection Agency, Guidance for preparing standard operating 

procudures (SOPs) – EPA/600/B-07/001), Washington DC, 20460, April 2007. 

[2]. Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 c a Bộ Tài nguyên và môi 

trường Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi 

trường. 

Chương 4. Xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp quan trắc và phân tích môi 

trường (LT 02, TH 10) 

4.1. Giới thiệu quy trình xác nhận giá trị sử dụng c   phư ng pháp 

4.2. Xác nhận giá trị xác nhận sử dụng c a một s  phư ng pháp đo đạc tại hiện trường 

4.3. Xác nhận giá trị sử dụng c a một s  phư ng pháp phân tích chất lượng môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 

 [1]. TCVN 6910-2:2001 – Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) c   phư ng pháp đo 

và kết quả đo – Phư ng pháp c  bản xác định độ lặp lại và độ tái lập c   phư ng pháp 

đo tiêu chuẩn. 

Chương 5. Đảm bảo chất lượng (Q/A) và kiểm soát chất lượng (Q/C) trong quan trắc 

và phân tích chất lượng môi trường  (1LT) 

5.1.  Đảm bảo chất lượng (Q/A) trong phân tích môi trường 

5.2.. Kiểm soát chất lượng (Q/C) trong phân tích môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Lê Đức, Một s  phư ng pháp phân tích môi trường, Nxb Đại học Qu c gi  Hà 

Nội, 2004 

[2]. Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 c a Bộ Tài nguyên và môi 

trường Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc và 

phân tích môi trường. 
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Bài tập lớn: GV gi o cho nhóm học viên 3-5 người thực hiện tiểu luận đánh giá chất 

lượng môi trường không khí/ nước /đất qua kết quả quan trắc và phân tích chất lượng 1 

trong 3 thành phần môi trường này. Bài viết được nộp cho GV để đánh giá và cho 

điểm bằng chấm bài viết và phỏng vấn trực tiếp học viên. 

11.9. Tài liệu tham khảo 

[1]. Lê Đức, Một s  phư ng pháp phân tích môi trường, Nxb Đại học Qu c gi  Hà 

Nội, 2004 

[2]. Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 c a Bộ Tài nguyên và môi 

trường Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi 

trường. 

[3]. TCVN 6910-2:2001 – Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) c   phư ng pháp đo và 

kết quả đo – Phư ng pháp c  bản xác định độ lặp lại và độ tái lập c   phư ng pháp đo 

tiêu chuẩn. 

[4]. APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th  

Edition 2012. 

[5]. Environmental Protection Agency, Guidance for preparing standard operating 

procudures (SOPs) – EPA/600/B-07/001), Washington DC, 20460, April 2007. 

[6]. Frank R. Burden, Dietfried Donnert, Thad Godish, Ian McKelvie, Environmental 

monitoring handbook, Mc Graw – Hill Professional , 2002.  

[7]. Young J.Kim, Ulrich Platt, Advanced environmental monitoring, Springer 

publisher, 2008. 

11.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm kiểm tra 20  

2 Điểm thực hành 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

11.11. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 

 

12. KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2(1,1) 

12.1. Tên học phần:  Kỹ thuật xử lý nước thải 
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12.2. Mã số:   KMNT 112  

12.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

12.4. Cán bộ giảng dạy: PGS. TS. Ngô Kim Định, TS. Phạm Thị Dư ng, TS. Nguyễn 

Xuân S ng 

12.5. Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường  

12.6. Mục tiêu học phần: Thu được kiến thức c  bản về nước thải sinh hoạt và công 

nghiệp, đặc tính các nguồn thải, c  sở lý thuyết c   các quá trình xử lý nước thải, các 

phư ng pháp và công nghệ xử lý nước thải, công nghệ xử lý nước thải một s  ngành 

công nghiệp và dịch vụ qu n trọng, phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể nhà máy 

xử lý nước thải.  

- Kết thúc học phần có thể phân tích vấn đề, s  liệu và đư  r  được quy trình xử 

lý phù hợp với các nhà máy, xí nghiệp. 

 - Biết cách tiếp cận mô hình hoá trong công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một s  

mô hình ứng dụng trong nghiên cứu, kiểm tr  đánh giá hệ th ng và thiết kế hệ th ng 

xử lý nước thải. 

12.7. Mô tả học phần: Thành phần, tính chất c   nước thải sinh hoạt và công nghiệp. 

Các nguồn thải, các nguồn tiếp nhận nước thải trong tự nhiên và sự ô nhiễm nguồn 

nước. Các phư ng pháp xử lý nước thải bằng c  học, hoá học và hoá lý, sinh học. Mô 

hình phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể nhà máy xử lý nước thải. 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

TH  

(tiết) 

BTL 

(tiết) 

1 
Chư ng 1. Thành phần, tính chất nước thải, các 

nguồn tiếp nhận nước thải 

 

2 

 

- 

 

- 

2 
Chư ng 2. Các phư ng pháp hó  học và hó  lý 

trong xử lý nước thải 

5 7 
- 

3 
Chư ng 3. Xử lý nước thải bằng phư ng pháp sinh 

học (xử lý bậc 2, bậc 3) 

4 5 
- 

4 

Chư ng 4. Ứng dụng mô hình trong nghiên cứu, 

kiểm tr , đánh giá, thiết kế hệ th ng xử lý nước 

thải và phư ng pháp nhận dạng tính hiện đại c a 

HTCN xử lý nước thải 

 

4 

 

3 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

12.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Thành phần, tính chất nước thải, các nguồn tiếp nhận nước thải (LT 02) 

1.1. Phân loại và đặc tính c   nước thải 
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1.2. Các nguồn tiếp nhận nước thải trong tự nhiên 

1.3. S  đồ công nghệ nhà máy xử lý nước thải 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trịnh Lê Hùng, Kỹ thuật xử lý nước thải, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2006 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ, thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Nhà Xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2009. 

[3]. Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp, NXB Đại Học Qu c Gia, 

2006. 

[4]. Trịnh Xuân L i, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXBXD, 2000. 

Chương 2. Các phương pháp hóa học và hóa lý cơ bản trong xử lý nước thải (LT 05; 

TH 7) 

2.1. Phư ng pháp trung hò  

2.2. Phư ng pháp kết t   hó  học 

2.3. Phư ng pháp keo tụ- đông tụ 

2.4. Công nghệ màng và ứng dụng trong công nghệ xử lý nước thải 

2.5. Phư ng pháp tr o đổi ion trong xử lý nước thải 

2.6. Phư ng pháp hấp phụ trong xử lý nước thải 

2.7. Phư ng pháp khử trùng nước thải 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trịnh Lê Hùng, Kỹ thuật xử lý nước thải, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2006 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ, thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Nhà Xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2009. 

[3]. Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp, NXB Đại Học Qu c Gia, 

2006. 

[4]. Trịnh Xuân L i, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXBXD, 2000. 

Chương 3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học bậc 2 và bậc 3 (LT 4, TH 5) 

3.1. Nguyên lý chung c   phư ng pháp xử lý sinh học 

3.2. Lọc sinh học 

3.3. Xử lý nit  và ph tpho trong nước thải bằng phư ng pháp hoá lý và sinh học 

3.4. Công nghệ thu hồi các chất và các sản phẩm có giá trị trong nước thải. Công nghệ 

tái sử dụng nước thải 

3.5 Công nghệ xử lý bùn và tái sử dụng bùn thải 
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Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trịnh Lê Hùng, Kỹ thuật xử lý nước thải, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2006 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ, thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Nhà Xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2009. 

[3]. Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp, NXB Đại Học Qu c Gia, 

2006. 

[4]. Trịnh Xuân L i, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXBXD, 2000. 

Chương 4. Ứng dụng mô hình trong nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá và thiết hệ thống 

xử lý nước thải (LT 04, TH 3) 

4.1. Mô hình hoá quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính và màng sinh học 

4.2. Mô hình hoá quá trình xử lý nước thải trong thiết bị xử lý sinh học yếm khí 

4.3. Mô hình hoá và tính toán mô phỏng nhà máy xử lý nước thải 

4.4. Mô hình hoá quá trình xử lý nước thải trong hồ sinh học. 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trịnh Lê Hùng, Kỹ thuật xử lý nước thải, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2006 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ, thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Nhà Xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2009. 

[3]. Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp, NXB Đại Học Qu c Gia, 

2006. 

[4]. Trịnh Xuân L i, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXBXD, 2000. 

Thiết kế môn học : Gi o cho nhóm 3-5 học viên thiết kế một hệ th ng xử lý nước thải 

và đánh giá tính hiện đại c a hệ th ng.  

Học viên nộp thiết kế, GV đánh giá bằng cách chấm thuyết minh và phỏng vấn trực 

tiếp học viên. 

12.9. Tài liệu tham khảo 

[1]. Trịnh Lê Hùng, Kỹ thuật xử lý nước thải, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2006 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ, thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Nhà Xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2009. 

[3]. Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp, NXB Đại Học Qu c Gia, 

2006. 

[4]. Trịnh Xuân L i, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXBXD, 2000. 

[5]. Metcalff & Eddy, Waswater Engineering- Treatment, Disposal, Third Edition 

12.10. Thang đi m: 10/10 
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TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm thực hành 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

12.11. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê du ệt: 

 

13. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 2(1,1) 

13.1. Tên học phần:  Quản lý chất thải rắn và chất thải rắn  

13.2. Mã HP:            KMRN 113 

13.3. Số tín chỉ:       2 TC (30 tiết) 

13.4. Giáo viên giảng dạy:  TS. Phạm Thị Dư ng, TS. Vũ Minh Trọng, TS. Lê Xuân 

Sinh 

13.5.  Bộ môn: Bộ môn kỹ thuật môi trường 

13.6. Mục tiêu của học phần:  

* Cung cấp cho học viên các kiến thức  

- Đánh giá chung về chất thải rắn và chất thải nguy hại (nguồn phát sinh, đặc 

điểm, đánh giá, dự báo t c độ phát sinh, phư ng pháp xác định, dự báo t c độ phát 

sinh và thành phần chất thải rắn và chất thải nguy hại ) 

- Phân tích các tính chất vật lý, hó  học và sinh học c   CTR và CTNH, sử dụng 

các kiến thức đó để đánh giá về chất thải rắn và CTNH. 

- Phân tích hệ th ng quản lý CTR và CTNH, Cách thức xây dựng hệ th ng quản 

lý CTR và CTNH 

- Phân tích c  sở pháp lý cho hoạt động quản lý chất thải rắn và CTNH 

- Nghiên cứu một s  công nghệ xử lý chất thải rắn và CTNH. 

* Tạo cho học viên các Kỹ năng 

- Có khả năng hình thành ý tưởng và thiết kế hệ th ng QLCTR và CTNH. 

- Hiểu rõ và có thể vận dụng thành thạo các quy định c   pháp về quản lý CTR 

và CTNH trong quản lý môi trường. 

- Có khả năng hình thành ý tưởng và thiết kế các công nghệ xử lý CTR và 

CTNH. 

13.7. Mô tả nội dung học phần: 
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Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Tiểu 

luận 

(giờ) 

1. Đánh giá chung chất thải rắn và CTNH 2 2 - 

2. Tính chất và các đặc trưng c a chất thải rắn và 

CTNH 

2 2 - 

3. Quản lý chất thải rắn và CTNH 6 6 - 

4 Một s  công nghệ xử lý CTR và CTNH 5 5 - 

5 Bài tập lớn 0 0 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

13.8. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. Đánh giá chung chất thải rắn và CTNH (LT2, TL 2) 

1.1. Nguồn phát sinh CTR và CTNH 

1.2. Phân loại chất thải và nhận diện CTNH 

1.3.Đánh giá t c độ phát sinh chất thải rắn và CTNH 

1.5. Chiến lược quản lý chất thải rắn 

Tài liệu tham khảo chương 1 

- Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước, Giáo trình công nghệ xử lý CTR, NXB 

ĐH QG TPHCM, 2015. 

 - Trần Hiếu Nhuệ, ứng Qu c Dũng, Trần Thị Thái, Quản lý chất thải rắn, 2001 

Chương 2. Tính chất và các đặc trưng của chất thải rắn và CTNH (LT 2, TL 2) 

2.1. Tính chất vật lí 

2.2. Tính chất hó  học 

2.3. Tính chất sinh học 

Tài liệu tham khảo chương 2 

- Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước, Giáo trình công nghệ xử lý CTR, NXB 

ĐH QG TPHCM, 2015. 

 - Trần Hiếu Nhuệ, ứng Qu c Dũng, Trần Thị Thái, Quản lý chất thải rắn, 2001 

Chương 3. Quản lý chất thải rắn và CTNH (LT6, TL 6) 

3.1. Quản lý tại nguồn pháp sinh 

3.2. Quản lý quá trình thu gom vận chuyển 

3.3. Quản lý quá trình xử lý  



126 

 

3.4. C  sở pháp lý quản lý CTR và CTNH 

Tài liệu tham khảo chương 3 

- Lâm Minh Triết, Quản lý Chất thải nguy hại, NXB xây dựng, 2006 

- Nguyễn Đức Khiển, Kiển soát chất thải nguy hại, NXB Xây dựng, 2002. 

Chương 4 Một số công nghệ xử lý CTR và CTNH (LT5, TL 5) 

4.1. Công nghệ nhiệt xử lý CTR và CTNH 

4.2. Công nghệ hó  lí, hó  học xử lí CTR và CTNH 

4.3. Công nghệ sinh học xử lý CTNH và CTNH 

4.4. Công nghệ đóng rắn và chôn lấp CTR và CTNH 

Tài liệu tham khảo chương 4 

- Lê Đức Trung, Kỹ thuật xử lý CTR và CTNH, NXB ĐH QG TPHCM, 2014. 

- George Tchobanoglous, Intergrated solid waste management Issuse, 1993. 

- Technical guidance on sanitary landfill Japan, 1990. 

Nội dung bài tập (30 tiết) 

Chi  các học viên thành các nhóm từ 2 – 5 người, phân công nghiên cứu và đề xuất về 

mô hình quản lý h y công nghệ xử lý CTR và CTNH. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. 

Đánh giá bằng chấm bản thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp mỗi học viên để cho 

điểm.  

13.9. Tài liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước, Giáo trình công nghệ xử lý CTR, NXB 

ĐH QG TPHCM, 2015. 

[2] Trần Hiếu Nhuệ, ứng Qu c Dũng, Trần Thị Thái, Quản lý chất thải rắn, 2001 

[3] Lâm Minh Triết, Quản lý Chất thải nguy hại, NXB xây dựng, 2006 

[4] Nguyễn Đức Khiển, Kiển soát chất thải nguy hại, NXB Xây dựng, 2002. 

[5] Lê Đức Trung, Kỹ thuật xử lý CTR và CTNH, NXB ĐH QG TPHCM, 2014. 

[6] George Tchobanoglous, Intergrated solid waste management Issuse, 1993. 

[7] Technical guidance on sanitary landfill Japan, 1990. 

13.10. Thang đi m đánh giá 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm tiểu luận 30  

3 Bài kiểm tra kết thúc học phần 50  

 Tổng 100  



127 

 

13.11. Ngà  phê du ệt:  

 Cấp phê duyệt: 

 

14. KỸ THUẬT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN VÀ RUNG 

ĐỘNG 2(1,1) 

14.1. Tên học phần: Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung động 

14.2. Mã số học phần: KMKO 114    

14.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

14.4. Ngƣời phụ trách: TS. Phạm Thị Dư ng, PGS.TS. Ngô Kim Định 

14.5. Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường 

14.6. Mục tiêu học phần 

Kết thúc học phần này người học có kiến thức chuyên sâu về ô nhiễm không 

khí – tiếng ồn và các phư ng pháp kiểm soát, đặc biệt là các kỹ thuật xử lý. Vận dụng 

được các kỹ thuật quan trắc hiện đại, phư ng pháp kiểm kê nguồn thải và công cụ mô 

hình để xác định các chất ô nhiễm không khí. Trên c  sở đó, có khả năng áp dụng các 

công cụ kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm không khí c   các nguồn tĩnh, nguồn động 

cũng như ô nhiễm không khí trong nhà. Người học cũng có khả năng xây dụng một 

chư ng trình quản lý tổng hợp chất lượng không khí.   

14.7. Mô tả học phần  

Học phần Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí – tiếng ồn trang bị cho học 

viên các kiến thức nâng c o về: Kỹ thuật lấy mẫu thụ động; phư ng pháp kiểm kê 

nguồn thải và công cụ mô hình để xác định các chất ô nhiễm không khí; Các kỹ thuật 

xử lý bụi, gồm phư ng pháp khô (buồng lắng, xyclon, ESP, vật liệu lọc) và phư ng 

pháp ướt (tháp rử , xyclon ướt, ventury) và xử lý các chất ô nhiễm dạng khí (hấp phụ, 

hấp thụ, ngưng tụ và oxy hó  – khử) cho nguồn tĩnh; Các kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm 

không khí cho nguồn động; Các kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà; 

Quản lý tổng hợp chất lượng không khí. 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TL  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 
Quan trắc ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rung 

động và kiểm kê nguồn phát thải 
2 2 - 

2 Mô hình đánh giá chất lượng không khí 2 2 - 
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3 
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn, rung động 
7 6 - 

4 Kiểm soát ô nhiễm trong nhà 2 2 - 

5 Quản lý tổng hợp chất lượng không khí 2 3 - 

6 Thiết kế học phần - - 40 

Tổng cộng (60) 15 15 40 

14.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Quan trắc ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rung động và kiểm kê nguồn phát 

thải (LT 2,  TL 2) 

1.1. Các kỹ thuật hiện đại trong quan trắc ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung động 

1.1.1. Lấy mẫu khuyếch tán 

1.1.2. Kỹ thuật viễn thám 

1.1.3. Kỹ thuật ảnh vệ tinh 

1.1.4. Một s  dạng quan trắc khác 

1.2. Kiểm kê nguồn thải 

1.2.1. Mục đích và yêu cầu 

1.2.2. Các bước trong kiểm kê nguồn thải 

1.2.3. Các phư ng pháp xác định mức độ phát thải 

1.2.4. Vấn đề kiểm kê phát thải ở Việt nam 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1, 2, 3). Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2000/2004. 

[2]. Noel de Nevers, Air pollution control engineering. 2nd Edition.. McGraw-Hill 

Inc., New York, 2000. 

Chương 2. Mô hình chất lượng không khí (LT 2, TL2) 

2.1. Phân loại mô hình chất lượng không khí 

2.2. Mô hình n i tiếp nhận và ứng dụng 

2.2.1. Giới thiệu mô hình n i tiếp nhận 

2.2.2. Mô hình cân bằng kh i lượng hó  học 

2.2.3. Mô hình đ  biến 

2.2.4. Mô hình PMF 

2.2.5. Một s  kết quả ứng dụng mô hình n i tiếp nhận ở Việt Nam 

Tài liệu tham khảo chương 
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[1]. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý. Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây 

dựng. Hà Nội, 2009. 

[2]. Daniel B. Botkin and Edward A. Keller. Environmental Science, 4
th

 Edition, John 

Wiley and Sons, New York, 2003. 

[3]. Noel de Nevers, Air pollution control engineering. 2nd Edition.. McGraw-Hill 

Inc., New York, 2000. 

Chương 3. Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rung động (LT 7, TL 6) 

3.1. Kiểm soát phát thải c a nguồn tĩnh    

3.1.1. Các cách tiếp cận trong kiểm soát phát thải c a nguồn tĩnh  

3.1.2. Xử lý bụi 

3.1.3. Xử lý các chất ô nhiễm dạng khí 

3.2. Kiểm soát phát thải c a nguồn động 

3.2.1. Mở đầu 

3.2.2. Kiểm soát nguồn phát thải 

3.2.2.1. Kiểm soát phát thải c   ô tô động c  xăng 

3.2.2.2. Kiểm soát phát thải c   ô tô động c  diesel 

3.2.2.3. Kiểm soát phát thải c   xe máy 

3.2.2.4. Kiểm soát phát thải c   tàu biển 

3.2.3. Quản lý tổng hợp 

3.2.3.1. Giảm phát thải 

3.2.3.2. Quản lý hoạt động gi o thông 

3.3. Kiểm soát tiếng ồn và rung động   

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1, 2, 3). Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2000/2004. 

[2]. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý. Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây 

dựng. Hà Nội, 2009. 

[3]. Daniel B. Botkin and Edward A. Keller. Environmental Science, 4
th

 Edition, John 

Wiley and Sons, New York, 2003. 

[4]. Noel de Nevers, Air pollution control engineering. 2nd Edition.. McGraw-Hill 

Inc., New York, 2000. 

Chương 4. Kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà (LT 2, TL 2) 

4.1. Mở đầu 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Hội chứng thường gặp khi bị ph i nhiễm IAP 
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4.1.3. M i liên hệ về nồng độ giữ  trong nhà và ngoài trời 

4.2. Nguồn, bản chất và tác hại c   các chất gây IAP 

4.2.1. Chất ô nhiễm vô c  

4.2.2. Chất ô nhiễm hữu c  

4.3. Kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà 

4.3.1. Kiểm soát thông qu  thiết kế, vận hành và bảo dưỡng 

4.3.2. Kiểm soát nguồn thải  

4.3.3. Thông gió 

4.3.4. Làm sạch khí  

5.3.5. Thể chế 

4.3.6. Giáo dục 

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1, 2, 3). Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2000/2004. 

[2]. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý. Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây 

dựng. Hà Nội, 2009. 

[3]. Daniel B. Botkin and Edward A. Keller. Environmental Science, 4
th

 Edition, John 

Wiley and Sons, New York, 2003. 

[4]. Daniel D. Chiras. Environmental Science - Action for a Sustainable Future.  The 

Benjamin/Cummings Company, Inc... USA, 1994. 

[5]. Noel de Nevers, Air pollution control engineering. 2nd Edition.. McGraw-Hill 

Inc., New York, 2000. 

Chương 5. Quản lý tổng hợp chất lượng không khí (AQM) (LT 2, TL 3) 

5.1. Các khái niệm c  bản c a AQM 

5.2. Thiết kế một chư ng trình AQM 

5.2.1. Phư ng pháp tiếp cận tổng hợp 

5.2.2. Các bước trong việc phát triển một chư ng trình AQM 

5.2.3. Công cụ kỹ thuật cho AQM  

5.2.4. Chiến lược kiểm soát phát thải tổng hợp 

5.2.5. Chính sách AQM - Tiêu chuẩn chất lượng không khí 

5.3. Khí  cạnh kinh tế c a AQM 

Thiết kế học phần: GV giao nhiệm vụ thiết kế một hệ th ng xử lý ô nhiễm không khí 

do khí thải phát r  từ nguồn/ô nhiễm tiếng ồn/rung động cho nhóm học viên từ 2-5 

người. 
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Học viên nộp bài dạng thuyết minh thiết kế. Giảng viên chấm thiết kế và phỏng vấn 

trực tiếp để dánh giá thêm. Cho điểm theo th ng điểm 10. TK đạt từ 5,5 điểm trở lên là 

đạt yêu cầu.  

Tài liệu tham khảo chương: 

[1]. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1, 2, 3). Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2000/2004. 

[2]. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý. Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây 

dựng. Hà Nội, 2009. 

[3]. Daniel B. Botkin and Edward A. Keller. Environmental Science, 4
th

 Edition, John 

Wiley and Sons, New York, 2003. 

[4]. Daniel D. Chiras. Environmental Science - Action for a Sustainable Future.  The 

Benjamin/Cummings Company, Inc... USA, 1994. 

[5]. Frank R. Burden, Dietfried Donnert, Thad Godish and Ian McKelvie. 

Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill, 2004. 

[6]. John H. Seinfeld and Spyros N. Pandis. Atmospheric Chemistry and Physics, 

Second Edition. John Wiley and Sons, 2006. 

[7]. Kenneth Wark, Cevil F. Warner and Wayne T. Davis. Air pollution - Its origin and 

control. Addison Wesley Longman, Inc., 1998. 

[8]. Noel de Nevers, Air pollution control engineering. 2nd Edition.. McGraw-Hill 

Inc., New York, 2000. 

14.9. Tài liệu chính: 

[1]. Bài giảng “Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung động”. Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017. 

14.10. Tài liệu tham khảo : 

[1]. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1, 2, 3). Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2000/2004. 

[2]. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý. Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây 

dựng. Hà Nội, 2009. 

[3]. Daniel B. Botkin and Edward A. Keller. Environmental Science, 4
th

 Edition, John 

Wiley and Sons, New York, 2003. 

[4]. Daniel D. Chiras. Environmental Science - Action for a Sustainable Future.  The 

Benjamin/Cummings Company, Inc... USA, 1994. 

[5]. Frank R. Burden, Dietfried Donnert, Thad Godish and Ian McKelvie. 

Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill, 2004. 

[6]. John H. Seinfeld and Spyros N. Pandis. Atmospheric Chemistry and Physics, 

Second Edition. John Wiley and Sons, 2006. 
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[7]. Kenneth Wark, Cevil F. Warner and Wayne T. Davis. Air pollution - Its origin and 

control. Addison Wesley Longman, Inc., 1998. 

14.11. Thang đi m: 10 10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

14.12. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 

 

15. TÁI CHẾ CHẤT THẢI 2(1,1) 

15.1. Tên học phần:  Tái chế chất thải      

15.2.  Mã HP:         KMTC 115 

15.3. Số tín chỉ:       2 TC (30 tiết)  

15.4. Giáo viên giảng dạy: TS. Vũ Minh Trọng, TS. Phạm Thị Dư ng 

15.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

15.6. Mục tiêu của học phần:  

Cung cấp cho người học kiến thức về: v i trò 3R (giảm thiểu, tái sử dụng và tái 

chế) mà đặc biệt là v i trò c   tái chế chất thải trong xã hội hiện đại, các công nghệ tái 

chế chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại (CTNH) nhằm giảm thiểu ô nhiễm cho 

môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên cũng như các công cụ thúc đẩy 

tái chế các loại chất thải này. 

Sau khi học xong học phần này, yêu cầu người học có khả năng: 

- Hiểu được v i trò c   3R mà đặc biệt là tái chế chất thải trong xã hội hiện đại và 

vị trí c   nó trong nền kinh tế qu c dân. 

- Hiểu được cách tiếp cận trong hoạt động tái chế chất thải rắn và chất thải nguy 

hại. 

- Phân loại được chất thải rắn và chất thải nguy hại để tái chế thu hồi vật liệu, thu 

hồi năng lượng. 

- Nắm vững được công nghệ tái chế chất thải rắn (kim loại đen, kim loại màu, giấy, 

th y tinh, chất dẻo, phế thải xây dựng, phụ phẩm nông nghiệp,…) và chất thải nguy 
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hại (dầu mỡ thải, dung môi thải, chất thải nguy hại chứa kim loại, pin-ắcquy, thiết bị 

điện và điện tử gia dụng thải,…) điển hình. 

- Nắm vững các chính sách tái chế chất thải rắn và chất thải nguy hại, các công cụ 

quản lý cũng như xu thế quản lý tái chế chất thải. 

- Có khả năng hình thành ý tưởng và thiết kế các công nghệ tái chế CTR và 

CTNH. 

15.7. Mô tả học phần: 

Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1. Tổng quan về tái chế chất thải 2 2 - 

2. Công nghệ tái chế chất thải nhằm thu hồi vật liệu và 

năng lượng 

7 7 - 

3. Quản lý hoạt động tái chế chất thải 6 6 - 

 Tiểu luận học phần 0 0 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

15.8. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Tổng quan về tái chế chất thải (LT 2, TL 2) 

1.1. Các khái niệm c  bản 

1.2. V i trò c   tái chế chất thải 

1.3. Hiện trạng tái chế chất thải trên thế giới và Việt Nam 

Tài liệu tham khảo chƣơng 1 

- Michael E. Henstock. The Recycling of Non-ferrous Metals. International Council on 

Metals and the Environment. 

- Michael D. LaGrega   Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans, Hazardous Waste 

Management, 2010. 

- Marc J. Rogoff, Solid Waste Recycling and Processing, Second Edition: Planning of 

Solid Waste Recycling Facilities and Programs, 2013. 

Chƣơng 2. Công nghệ tái chế chất thải nhằm thu hồi vật liệu và năng lƣ ng (LT 

7, TL 7) 

2.1. Phư ng pháp tiếp cận trong tái chế chất thải 

2.2. Phân loại chất thải để tái chế 

2.3. Công nghệ tái chế chất thải 

http://www.amazon.com/Michael-D.-LaGrega/e/B001IQWN9G/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Phillip%20L.%20Buckingham&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Jeffrey%20C.%20Evans&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Marc%20J.%20Rogoff&search-alias=books&sort=relevancerank
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Tài liệu tham khảo chƣơng 2. 

- S.R. Ramachandra Rao Resource Recovery and Recycling from Metallurgical 

Wastes, Volume 7 (Waste Management), 2006. 

- Jermaine L. Price, Richard C. Cooper, Electronic Waste: Reuse, Recycling and 

Export Considerations (Environemental Remediation Technologies, Regulations and 

Safety: Waste and Waste Management), 2012. 

- Clyde S. Brooks. Metal Recovery from Industry. Lewis Publishers, 1991. 

- Decision M ker’s Guide to Solid w ste M n gement. USEPA, 1989. 

- Johannes Brandrup, Muna Bittner, Walter Michaeli, and Georg Menges. Recycling 

And Recovery Of Plastics. Gardner Publications, 1996. 

- George Tchobanoglous, Hilary Theisen and Samuel A. Vigil. Intergrated Solid Waste 

Management. McGraw-Hill, 1993. 

-  Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. Hazardous waste 

management. The McGraw-Hill Book Co., Singapore, 2001. 

Chƣơng 3. Quản lý hoạt động tái chế chất thải (TL 6, TL 6) 

3.1. C  sở pháp lý hoạt động tái chế  

3.2. Các yêu cầu đ i với công nghệ tái chế chất thải 

3.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động tái chế chất thải 

Tài liệu tham khảo chƣơng 3 

- Luật Bảo vệ môi trường. Qu c hội nước Cộng hò  Xã hội Ch  nghĩ  Việt Nam, 

2005. 

- Michael E. Henstock. The Recycling of Non-ferrous Metals. International Council on 

Metals and the Environment. 

- Michael D. LaGrega   Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans, Hazardous Waste 

Management, 2010. 

-  Marc J. Rogoff, Solid Waste Recycling and Processing, Second Edition: Planning of 

Solid Waste Recycling Facilities and Programs, 2013. 

Nội dung tiểu luận: 

Chi  các học viên thành các nhóm từ 3 – 5 người, phân công nghiên cứu và đề xuất về 

mô hình quản lý h y công nghệ tái chế chất thải. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên. 

15.9. Tài liệu tham khảo 

[1] Luật Bảo vệ môi trường. Qu c hội nước Cộng hò  Xã hội Ch  nghĩ  Việt Nam, 

2005. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=S.R.%20Ramachandra%20Rao&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jermaine%20L.%20Price&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20C.%20Cooper&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Michael-D.-LaGrega/e/B001IQWN9G/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Phillip%20L.%20Buckingham&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Jeffrey%20C.%20Evans&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Marc%20J.%20Rogoff&search-alias=books&sort=relevancerank
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[2] Michael E. Henstock. The Recycling of Non-ferrous Metals. International Council 

on Metals and the Environment. 

[3] Michael D. LaGrega   Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans, Hazardous Waste 

Management, 2010. 

[4] Marc J. Rogoff, Solid Waste Recycling and Processing, Second Edition: Planning 

of Solid Waste Recycling Facilities and Programs, 2013. 

[5] S.R. Ramachandra Rao Resource Recovery and Recycling from Metallurgical 

Wastes, Volume 7 (Waste Management), 2006. 

[6] Jermaine L. Price, Richard C. Cooper, Electronic Waste: Reuse, Recycling and 

Export Considerations (Environemental Remediation Technologies, Regulations and 

Safety: Waste and Waste Management), 2012. 

[7] Clyde S. Brooks. Metal Recovery from Industry. Lewis Publishers, 1991. 

[8] Decision M ker’s Guide to Solid w ste M n gement. USEPA, 1989. 

[9] Johannes Brandrup, Muna Bittner, Walter Michaeli, and Georg Menges. Recycling 

And Recovery Of Plastics. Gardner Publications, 1996. 

[10] George Tchobanoglous, Hilary Theisen and Samuel A. Vigil. Intergrated Solid 

Waste Management. McGraw-Hill, 1993. 

[11] Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. Hazardous waste 

management. The McGraw-Hill Book Co., Singapore, 2001. 

15.10. Thang đi m đánh giá 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm tiểu luận 30  

3 Bài kiểm tra kết thúc học phần 50  

 Tổng 100  

15.11. Ngà  phê du ệt:  

 Cấp phê duyệt: 

 

16. KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN 2(1,1) 

16.1. Tên học phần: Các nguyên lý sản xuất sạch h n 

16.2. Mã số học phần: KMKB 116  

16.3. Số tín chỉ: 02 tín chỉ (30 tiết)  

16.4. Ngƣời phụ trách: PGS.,TS. Ngô Kim Định, PGS.TS. Phạm Văn Thuần, TS. 

Nguyễn Minh Đức 

16.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

http://www.amazon.com/Michael-D.-LaGrega/e/B001IQWN9G/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Phillip%20L.%20Buckingham&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Jeffrey%20C.%20Evans&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Marc%20J.%20Rogoff&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=S.R.%20Ramachandra%20Rao&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jermaine%20L.%20Price&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20C.%20Cooper&search-alias=books&sort=relevancerank
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16.6. Mục tiêu học phần: 

Trang bị cho học viên kiến thức nâng c o về kỹ thuật xử lý tràn dầu, tràn đổ hó  chất 

và ô nhiễm môi trường tại các vùng nước cảng biển, trên sông và trên biển. Học viên 

có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề cụ thể trong 

công tác bảo vệ môi trường biển.   

16.7. Mô tả học phần: 

 Trang bị cho học viên c o học các kiến thức nâng c o về những vấn đề môi 

trường biển. 

 Học viên được cặp nhật các giải pháp hạn chế, ứng phó với các sự c  môi 

trường biển như: Tràn dầu, tràn đổ hó  chất trên biển, cảng biển và vùng nước 

cảng biển. 

 Cặp nhật về vấn đề bồi thường thiệt hại tài nguyên và môi trường biển sau sự c  

môi trường biển. 

Chƣơng Nội dung 

Phân phối thời lƣ ng 

LT 

(tiết) 

TL 

(giờ) 

BTL 

(giờ) 

1 Hoạt động ứng phó sự c  tràn dầu trên biển tại Việt 

Nam 

4 3 - 

2 Xử lý dầu thu hồi dầu và các vật liệu dính dầu, làm 

sạch bờ và phục hồi môi trường  

3 3 - 

3 Phòng ngừa, xử lý tràn đổ hó  chất và hàng nguy 

hiểm trên biển 

4 4 - 

4 Bồi thường thiệt hại tài nguyên và môi trường biển 

sau vụ tràn dầu  

4 5 - 

 Thiết kế học phần - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

16.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên biển (LT: 4, TL: 3) 

1.1. C  sở pháp lý 

1.2. Mô hình tổ chức ứng phó sự c  tràn dầu Qu c gia 

1.3. Trang thiết bị c  bản 

1.4. Vật liệu thu hồi dầu    

1.5. Triển khai hoạt động ứng phó sự c  tràn dầu trên biển 

Tài liệu tham khảo chương 
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[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014. 

[2]. Đinh Thị Ngọ, Hoá học dầu mỏ và khí, Nxb Kho  học và kỹ thuật, Hà Nội 2001 

[3]. Oil spill hand book. Japan maritime disaster prevention center (Japan MDPC 

Ad.2008) 

[4]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003). 

Chương 2. Xử lý dầu thu hồi dầu và các vật liệu dính dầu, làm sạch bờ và phục hồi 

môi trường (LT: 3, TL: 3) 

2.1. Mô hình l n truyền dầu và hó  chất trong môi trường biển 

2.2. Xử lý dầu thu hồi dầu và vật liệu dính dầu 

2.3. Công tác làm sạch bờ biển 

2.4. Phục hồi môi trường biển sau vụ tràn dầu  

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014. 

[2]. Oil spill hand book. Japan maritime disaster prevention center (Japan MDPC 

Ad.2008) 

[3]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003). 

Chương 3. Phòng ngừa, xử lý tràn đổ hóa chất và hàng nguy hiểm trên biển (LT: 4, 

TL: 4) 

3.1. Phòng ngừ  tràn đổ hó  chất và hàng nguy hiểm trong quá trình vận chuyển trên 

biển 

3.2. Xử lý tràn đổ hó  chất trong quá trình vận chuyển trên biển 

3.3. Ứng phó sự c  hàng nguy hiểm trên biển 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Đăng kiểm Việt Nam. Bộ quy phạm Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường 

biển. Bản cập nhật 2014  

[2]. Mekong River Comission- Navigation Program (2012). Carriage, handling and 

storage of dangerous goods. Volum 1: Risk analysis. 

[3]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb Th ng kê, Hà Nội -2003  

Chương 4. Bồi thường thiệt hại tài nguyên và môi trường biển sau vụ tràn dầu (LT: 4, 

TL: 4, TL: 5) 

4.1. Một s  phư ng pháp nhận dạng dầu  
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4.2. Lập hồ s  đòi bồi thường tài nguyên và môi trường biển sau vụ tràn dầu 

4.3. Trách nhiệm dân sự c   các bên liên qu n 

4.4. Trọng tài 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. 

NXB Gi o thông vận tải, Hà Nội, 2014. 

[2]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003). 

[3]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb Th ng kê, Hà Nội -2003  

Thiết kế học phần:  

Chi  các học viên thành các nhóm từ 3 – 5 người, GV giao nhiệm vụ thiết kế học phần 

là thiết kế chư ng trình ứng phó và phục hồi môi trường cho một sự c  tràn dầu/tràn 

đổ hó  chất nguy hiểm trên một vùng nước cảng biển. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên. 

16.9. Tài liệu chính 

Ngô Kim Định, Bùi Đình Hoàn. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển. NXB 

Giao thông vận tải, Hà Nội, 2014 

16.10. Tài liệu tham khảo 

[1]. Đinh Thị Ngọ, Hoá học dầu mỏ và khí, Nxb Kho  học và kỹ thuật, Hà Nội 2001 

[2]. Nguyễn Hồng Th o, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, 

Nxb Th ng kê, Hà Nội -2003  

[3]. Text book for the group training course in maritime disaster prevention. Japan 

Maritime Safety Agency, 1995 (Updated by JMSA 2003). 

[4]. Oil spill hand book. Japan maritime disaster prevention center (Japan MDPC 

Ad.2008) 

[5]. Đăng kiểm Việt Nam. Bộ Quy phạm Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường 

biển. Bản cập nhật 2014  

[6]. Navigation Program (2012). Carriage, handling and storage of dangerous goods. 

Volum 1: Risk analysis. 

16.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  
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2 Điểm bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

16.12. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 

 

17. CÁC NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 2(1,1) 

17.1. Tên học phần: Các nguyên lý sản xuất sạch h n 

17.2. Mã số học phần: KMNS 117   

17.3. Số tín chỉ: 02 tín chỉ (30 tiết)  

17.4. Ngƣời phụ trách: GS.TS. Trần Đức Thạnh, TS. Phạm Thị Dư ng 

17.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

17.6. Mục tiêu học phần: 

 Học viên nắm vững các khái niệm về sản xuất sạch h n (SXSH) và phư ng 

pháp thực hiện kiểm toán đánh giá SXSH cho các quá trình sản xuất công nghiệp 

nhằm sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, năng lượng và giảm chất thải r  môi trường. 

17.7. Mô tả học phần: 

Môn học trang bị cho học viên những nguyên lý c  bản về SXSH và phư ng 

pháp luận kiểm toán đánh giá SXSH trong công nghiệp. Đây là một hướng tiếp cận 

ch  động tập trung vào quá trình sản xuất, giúp cho các nhà sản xuất quản lý nội vi, 

kiểm soát quy trình, cải tiến thiết bị/công nghệ... nhằm giảm tiêu h o nguyên/vật liệu, 

năng lượng, hó  chất... cũng như hạn chế phát sinh các hó  chất độc hại và chất thải. 

Bên cạnh đó, học viên cũng được giới thiệu phư ng pháp lồng ghép SXSH vào một s  

công cụ quản lý môi trường phòng ngừ  ô nhiễm như hệ th ng quản lý môi trường 

(EMS), đánh giá vòng đời (LCA). 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

 TL  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 Các khái niệm và tiếp cận sản xuất sạch h n 2 3 - 

2 
Phư ng pháp luận và nguyên tắc đánh giá sản xuất 

sạch h n 

8 7 
- 

3 
Tiềm năng áp dụng sản xuất sạch h n trong công 

nghiệp Việt Nam 

5 5 
- 
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 Tiểu luận môn học - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

17.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Các khái niệm và tiếp cận sản xuất sạch hơn (LT 2, TL 5) 

1.1. Sản xuất công nghiệp và ô nhiễm trong công nghiệp 

1.2. Các xu thế quản lý ô nhiễm trong công nghiệp 

1.3. Khái niệm sản xuất sạch h n (SXSH) 

1.3.1. Định nghĩ  SXSH 

1.3.2. Tiếp cận sản xuất sạch h n trong quản lý chất thải 

1.3.3. Lợi ích c a sản xuất sạch h n trong sản xuất kinh doanh 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Allen David T., Shonnard David R., Green Engineering: Environmentally 

Coscious Design of Chemical Processes, Prentice Hall PTR, 2002. 

[2]. Allen & Rosselot, Pollution Prevention for Chemical Processes, Wiley-

Interscience 1997. 

[3]. Harry M. Freeman, Industrial Pollution Prevention Handbook, McGraw-Hill, Inc. 

1995. 

[4]. Himmelblau David M., Riggs James B., Basic Principles and Calculations in 

Chemical Engineering, Seven edition Prentice Hall PTR, 2004. 

[5]. Paul L. Bishop, Pollution Prevention, Fundamentals and Practice, McGraw-Hill 

Higher Education, a Division of the McGraw-Hill Companies, International Edition 

2000. 

Chương 2. Phương pháp luận và nguyên tắc đánh giá sản xuất sạch hơn (LT 8, TL 30) 

2.1. Giới thiệu một s  phư ng pháp đánh giá/kiểm toán 

2.2. Phư ng pháp luận đánh giá SXSH cho do nh nghiệp vừ  và nhỏ, phư ng pháp 

DESIRE c a Ấn Độ  

2.3. Nguyên tắc chung về cân bằng vật chất 

2.3.1. Cân bằng vật chất cho quá trình không có phản ứng hoá học  

2.3.2. Cân bằng vật chất cho quá trình có phản ứng hoá học  

2.4. Nguyên tắc cân bằng năng lượng 

2.4.1. Kiểm toán hiệu quả năng lượng hệ th ng lò công nghiệp 

2.4.2. Kiểm toán hiệu quả điện năng trong công nghiệp 

2.5. Phân tích tính khả thi c   các giải pháp đầu tư 

Tài liệu tham khảo chương 
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[1]. Allen David T., Shonnard David R., Green Engineering: Environmentally 

Coscious Design of Chemical Processes, Prentice Hall PTR, 2002. 

[2]. Allen & Rosselot, Pollution Prevention for Chemical Processes, Wiley-

Interscience 1997. 

[3]. Trang Web c   Trung tâm Sản Xuất Sạch Việt Nam :http://www.vncpc.org 

[4]. Harry M. Freeman, Industrial Pollution Prevention Handbook, McGraw-Hill, Inc. 

1995. 

[5]. Himmelblau David M., Riggs James B., Basic Principles and Calculations in 

Chemical Engineering, Seven edition Prentice Hall PTR, 2004. 

[6]. Paul L. Bishop, Pollution Prevention, Fundamentals and Practice, McGraw-Hill 

Higher Education, a Division of the McGraw-Hill Companies, International Edition 

2000. 

Chương 3. Tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Việt Nam (LT 5, 

TL 10) 

3.1. Chính sách hỗ trợ thúc đẩy SXSH 

3.2. Tiềm năng áp dụng SXSH trong công nghiệp  

3.2.1. Công nghiệp dệt – nhuộm 

3.2.2. Công nghiệp chế biến thực phẩm 

3.2.3. Công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy 

3.2.4. Công nghiệp hoàn tất sản phẩm kim loại 

3.2.5. Công nghiệp khác (chăn nuôi, trồng trọt, …) 

3.3. Lồng ghép SXSH với hệ th ng quản lý môi trường EMS/ISO 14001 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trang Web c   Trung tâm Sản Xuất Sạch Việt Nam :http://www.vncpc.org 

Tiểu luận học phần: 

GV giao nhiệm vụ tiểu luận học phần là đánh giá, đề xuất, xây dựng chư ng trình 

SXSH trong một lĩnh vực sản xuất công nghiệp cụ thể cho nhóm học viên 2-5 người. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên. 

 17.9. Tài liệu chính 

[1]. Bài giảng “Các nguyên lý sản xuất sạch hơn”. Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, 2017. 

17.10. Tài liệu tham khảo 

[1]. Allen David T., Shonnard David R., Green Engineering: Environmentally 

Coscious Design of Chemical Processes, Prentice Hall PTR, 2002. 
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[2]. Allen & Rosselot, Pollution Prevention for Chemical Processes, Wiley-

Interscience 1997. 

[3]. Trang Web c   Trung tâm Sản Xuất Sạch Việt Nam :http://www.vncpc.org 

[4]. Harry M. Freeman, Industrial Pollution Prevention Handbook, McGraw-Hill, Inc. 

1995. 

[5]. Himmelblau David M., Riggs James B., Basic Principles and Calculations in 

Chemical Engineering, Seven edition Prentice Hall PTR, 2004. 

[6]. Paul L. Bishop, Pollution Prevention, Fundamentals and Practice, McGraw-Hill 

Higher Education, a Division of the McGraw-Hill Companies, International Edition 

2000. 

17.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm tiểu luận học phần 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

17.12. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 

18. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI 2(1,1) 

18.1. Tên học phần: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải 

18.2. Mã số học phần: KMCT 118   

18.3. Số tín chỉ: 02 tín chỉ (30 tiết)  

18.4. Ngƣời phụ trách: PGS., TS. Ngô Kim Định, Phạm Thị Dư ng, GS.TS. Đặng 

Kim Chi, TS. Nguyễn Xuân S ng 

18.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

18.6. Mục tiêu học phần: 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về các quá trình xử lý ô nhiễm môi 

trường theo các phư ng pháp hó  lý tiên tiến. Sau khi kết thúc học phần này, học viên 

có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thiết kế các dây chuyền công nghệ 

xử lý khí thải, nước thải theo các phư ng pháp công nghệ tiên tiến.   

18.7. Mô tả học phần: 

Học phần Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải giúp học viên 

nâng c o kiến thức về các phư ng pháp xử lý chất ô nhiễm tiên tiến như: 
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 Sử dụng xúc tác sinh học và xúc tác phức; một s  ứng dụng c   xúc tác 

phức trong xử lý chất thải;   

 Các quá trình ôxi hoá tiên tiến trong xử lý chất hữu c  trong nước thải như 

các quá trình ôxi hoá nâng c o có và không có tác nhân ánh sáng; 

 Phản ứng phenton và quá trình phenton hoá; 

 Tổ hợp các quá trình sinh học và hoá học vào hệ th ng xử lý môi trường. 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

 TL  

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 Xúc tác sinh học và xúc tác phức   3 6 - 

2 
Các quá trình ôxi hó  tiên tiến trong xử lý khí thải, 

nước thải và chất thải rắn 

4 6 
- 

3 
Một s  kỹ thuật ứng dụng quá trình ô xi hó  tiên 

tiến trong xử lý khí thải, nước thải 

6 7 
- 

4 
Khử trùng s u quá trình xử lý nước thải và chất 

thải rắn. 

2 3 
- 

 Thiết kế học phần - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

18.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Xúc tác sinh học và xúc tác phức (LT: 3, TL: 6) 

1.1. Xúc tác sinh học (enzyme): Thành phần, cấu tạo và c  chế hoạt động c a enzym 

1.2. Xúc tác phức: Thành phần, cấu tạo và c  chế hoạt động c   xúc tác phức 

1.3. M i quan hệ giữ  xúc tác phức và xúc tác enzym 

1.4. Các ứng dụng c   xúc tác phức trong giảm phát thải sản xuất và xử lý ô nhiễm 

môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường tiên tiến. 

Hải Phòng, 2016 

[2]. Nguyễn Văn Xuyến, Ngô Kim Định. Một số kết quả nghiên cứu về xúc tác 

phức ở Việt Nam và triển vọng phát triển của xúc tác phức đồng thể. Tạp chí xúc tác 

và hấp phụ, T5. (N
o
1), Tr.9-20, 2016. 

Chương 2. Các quá trình ôxi hóa tiên tiến trong xử lý nước thải (LT: 4, TL: 6, BTL: 

12) 
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2.1. Sự xuất hiện các công nghệ ôxi hó  tiên tiến trong xử lý khí thải, nước thải và chất 

thải rắn 

2.2. Các quá trình ô xi hó  nâng c o không nhờ tác nhân ánh sáng 

2.3. Các quá trình ô xi hó  nâng c o nhờ tác nhân ánh sáng 

2.4. Xúc tác qu ng hó  

2.5. Phản ứng Phenton và quá trình Phenton qu ng hó  

2.6. Tổ hợp các quá trình sinh học và hó  học 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung. Các quá trình oxi hó  nâng c o trong xử 

lý nước và nước thải- C  sở khoa học và ứng dụng. Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 

- 2005. 

[2]. Alfons Vogelpohl, and Soo- Myung Kim. Advanced Oxidation Processes 

(AOPs) in Wastewater Trearment. J. Ind. Eng. Chem., Vol.10, No.1, (2004). 

[3]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường 

tiên tiến. Hải Phòng, 2016 

Chương 3. Một số kỹ thuật ứng dụng quá trình ô xi hóa tiên tiến trong xử lý khí thải, 

nước thải và chất thải rắn (LT: 6, TL: 6, TL:7) 

3.1. Một s  chất ôxy hó  (O3, UV, H2O2 hay kết hợp O3/H2O2) 

3.2. C  chế phản ứng và ứng dụng 

3.3. Oxy hoá bằng tác nhân O3  

3.4. Phư ng pháp oxy hoá khác  

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Alfons Vogelpohl, and Soo- Myung Kim. Advanced Oxidation Processes 

(AOPs) in Wastewater Trearment. J. Ind. Eng. Chem., Vol.10, No.1, (2004). 

[2]. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga. Công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học 

kỹ thuật, Hà Nội, 2006. 

[3]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường 

tiên tiến. Hải Phòng, 2016 

Chương 4. Khử trùng kết thúc quá trình xử lý nước thải (LT: 2, TL: 3) 

4.1. Khái niệm và các phư ng pháp khử trùng nước thải 

4.2. Khử trùng bằng clo và dẫn xuất 

4.3. Khử trùng bằng phư ng pháp khác   

Tài liệu tham khảo chương 



145 

 

[1]. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga. Công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học 

kỹ thuật, Hà Nội, 2006. 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Tập 1 và 2, 

NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1992. 

Thiết kế học phần:  

Giảng viên gi o nhiệm vụ thiết kế một hệ th ng công nghệ về xử lý khí thải/nước thải 

bằng quá trình ôxi hó  tiên tiến cho nhóm học viên 3-5 người. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết minh thiết kế. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên. 

 18.9. Tài liệu chính 

Ngô Kim Định. Bài giảng về Các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường tiên tiến. Hải 

Phòng, 2016 

18.10. Tài liệu tham khảo 

1. Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung. Các quá trình oxi hó  nâng c o trong xử lý 

nước và nước thải- C  sở khoa học và ứng dụng. Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 

2005. 

2. Alfons Vogelpohl, and Soo- Myung Kim. Advanced Oxidation Processes 

(AOPs) in Wastewater Trearment. J. Ind. Eng. Chem., Vol.10, No.1, (2004). 

3. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga. Công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học kỹ 

thuật, Hà Nội, 2006. 

4. Trần Hiếu Nhuệ. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Tập 1 và 2, NXB 

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1992. 

5. Nguyễn Văn Xuyến, Ngô Kim Định. Một s  kết quả nghiên cứu về xúc tác 

phức ở Việt N m và triển vọng phát triển c   xúc tác phức đồng thể. Tạp chí Xúc tác 

và Hấp phụ, T5. (N
o
1), Tr.9-20, 2016. 

18.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm thiết kế học phần 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

18.12. Ngà  phê du ệt: 

           Cấp phê du ệt: 
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19. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 2(1,1) 

19.1. Tên học phần:  Sử dụng năng lượng hiệu quả 

19.2. Mã số học phần:   KMNL  119  

19.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

19.4. Ngƣời phụ trách: PGS.TS. Trần Hồng Hà, TS. Phạm Tiến Dũng 

19.5. Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

19.6. Mục tiêu học phần: Học viên có thể nắm vững c  sở lý thuyết về các loại  năng 

lượng và các phư ng pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Trên c  sở lý thuyết có thể 

thực hiện các . S u khi học xong học phần này học viên có thể độc lập nghiên cứu và 

biết vận dụng kiến thức thu được vào kh i thác t i ưu và hiệu quả các máy móc và 

thiết bị trong công nghiệp. 

19.7. Mô tả học phần: Là học phần c  sở chuyên ngành c   chư ng trình đào tạo cao 

học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Học phần này cung cấp cho học viên những lý 

thuyết c  bản về chiến lược chung trong phát về năng lượng và sử dụng năng lượng tại 

Việt n m, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về quản lý năng 

lượng, nhiệm vụ quản lý năng lượng tại c  sở sử dụng năng lượng trọng điểm . 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT 

(tiết) 

 TL 

(tiết) 

BTL 

(giờ) 

1 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và trách 

nhiệm quản lý tại c  sở sử dụng năng lượng  
3 3 - 

2 Dòng năng lượng ở c  sở công nghiệp 2 2 - 

3 Quản lý năng lượng 2 2 - 

4 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ 

th ng điện 
2 2 - 

5 
Tiết kiệm năng lượng trong hệ th ng lạnh và điều 

hòa 
2 2 - 

6 
Tiết kiệm năng lượng trong hệ th ng b m quạt và 

máy nén trong công nghiệp 
2 2 - 

7 Tiết kiệm năng lượng trong hệ th ng h i nước 2 2 - 

 Tiểu luận môn học - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 
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19.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và trách nhiệm quản lý tại cơ sở 

sử dụng năng lượng (LT 3, TL3) 

1.1. Nâng c o hiệu quả sử dụng năng lượng- một lựa chọn c a thế kỷ 21 

1.2. Phát triển năng lượng Việt nam  

1.3. Sự dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

1.4. Một s  nội dung liên qu n đến trách nhiệm quản lý c   c  sở sản xuất, kinh doanh 

Tài liệu tham khảo chương 1 

 - Nguyễn Xuân Phú. Sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả điện năng trong sản suất và 

sinh hoạt. NXB KH & KT, 2002. 

Chương 2. Dòng năng lượng ở cơ sở công nghiệp (LT 2, TL 2) 

2.1. Hê th ng kỹ thuật ở c  sở công nghiệp 

2.2. Bảo toàn năng lượng và tổn thất năng lượng 

Tài liệu tham khảo chương 2  

- Nguyễn Xuân Phú. Sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả điện năng trong sản suất và 

sinh hoạt. NXB KH & KT, 2002. 

- Bộ Công thư ng, Tài liệu đào tạo người quản lý năng lượng, 2010. 

Chương 3. Quản lý năng lượng (LT 2, TL 2) 

3.1. Hệ th ng quản lý năng lượng 

3.2. Phân tích tài chính dự án tiết kiệm năng lượng 

3.3. Quá trình xây dựng và triển khai dự án tiết kiệm năng lượng 

3.4. Đo lường và xác nhận tiết kiệm năng lượng 

Tài liệu tham khảo chương 3  

- Bộ Công thư ng, Tài liệu đào tạo người quản lý năng lượng, 2010. 

- Nguyễn Bạch Nguyệt, giáo trình lập dự án đầu tư. NXB th ng kê, 2005 

Chương 4: Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả (LT 2, TL 2) 

4.1. Giới thiệu chung 

4.2. Hệ th ng điện và quản lý nhu cầu phụ tải 

4.3. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện đ i với các thiết bị 

Tài liệu tham khảo chương 4 

- Nguyễn Xuân Phú. Sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả điện năng trong sản suất và 

sinh hoạt. NXB KH & KT, 2002. 

- Bộ Công thư ng, Tài liệu đào tạo người quản lý năng lượng, 2010. 

Chương 5. Tiết kiệm năng lượng trong kỹ thuật lạnh và điều hòa (LT 2, TL 2) 
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5.1. Hiệu quả năng lượng  

5.2. Tiết kiệm năng lượng đ i với máy lạnh 

5.3. Tiết kiệm năng lượng đ i với máy điều hò  không khí 

Tài liệu tham khảo chương 5 

- Nguyễn Xuân Phú. Sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả điện năng trong sản suất và 

sinh hoạt. NXB KH & KT, 2002. 

- Bộ Công thư ng, Tài liệu đào tạo người quản lý năng lượng, 2010. 

- V.V. Nashchokin. Engineering thermodynamics and heat transfer. Mir publicers, 

Moscow, 1979. 

Chương 6. Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống bơm quạt và máy n n công nghiệp (LT 

2, TL 2) 

6.1. Khái niệm và phân loại 

6.2. Tiết kiệm năng lượng đ i với b m 

6.3. Tiết kiệm năng lượng đ i với quạt 

6.4. Tiết kiệm năng lượng đ i với máy nén 

Tài liệu tham khảo chương 6  

- Phạm Lê Dần. Nhiệt động kỹ thuật. Bộ giáo dục và đào tạo, 2000 

- International Institute for energy conservation, manual on energy efficiency training 

for vietnamese industries, September 2009 

Chương 7. Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống hơi (LT 4, TL 2) 

7.1. Khái niệm c  bản 

7.2. Các tổn thất nhiệt trong lò h i, hiệu suất lò h i 

Tài liệu tham khảo chương 7  

- Gordon.J, VanWylen, Ruchard E.Sonhtag. Thermodynamique appliquee. Qttawa, 

Canada, 1981 

- V.V. Nashchokin. Engineering thermodynamics and heat transfer. Mir publicers, 

Moscow, 1979. 

Nội dung bài tập lớn 

Chi  các học viên thành các nhóm từ 3 – 5 người phân công nghiên cứu và đề xuất về 

giải pháp kỹ thuật hay quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết trình. 

Đánh giá và cho điểm các học viên bằng chấm bản viết và phỏng vấn trực tiếp. 

19.9. Tài liệu tham khảo 

[1]. Phạm Lê Dần. Nhiệt động kỹ thuật. Bộ giáo dục và đào tạo, 2000 
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[2]. Bộ Công thư ng, Tài liệu đào tạo người quản lý năng lượng, 2010. 

[3]. International Institute for energy conservation, manual on energy efficiency 

training for vietnamese industries, September 2009 

[4]. Nguyễn Bạch Nguyệt, giáo trình lập dự án đầu tư. NXB th ng kê, 2005 

[5]. Nguyễn Xuân Phú. Sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả điện năng trong sản suất 

và sinh hoạt. NXB KH & KT, 2002. 

[6]. M.Ballly. Thermodynamique technique. Bordeaux, 1971 

[7]. Gordon.J, VanWylen, Ruchard E.Sonhtag. Thermodynamique appliquee. Qttawa, 

Canada, 1981 

[8]. V.V. Nashchokin. Engineering thermodynamics and heat transfer. Mir publicers, 

Moscow, 1979. 

19.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận 20  

2 Điểm Bài tập lớn 30  

3 Điểm thi kết thúc học phần 50  

Tổng cộng 100  

19.11. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê du ệt: 

20. XỬ LÝ NITO VÀ PHOTPHO TRONG NƯỚC THẢI 2(1,1) 

20.1. Tên học phần: Xử lý Ni t  và photpho trong nước thải 

20.2. Mã số:   KMNP 120 

20.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

20.4. Cán bộ giảng dạy: PGS., TS. Ngô Kim Định, TS. Phạm Thị Dư ng, Phạm Tiến 

Dũng 

20.5. Bộ môn:   Kỹ thuật môi trường  

20.6. Mục tiêu học phần:  

Giúp học viên nắm được những khái niệm c  bản về xử lý ni t  và ph t pho 

trong nước thải, c  chế quá trình xử lý ni t  và ph t pho trong nước thải bằng phư ng 

pháp hó  lý và sinh học. Học viên được nâng c o khả năng phân tích, lựa chọn công 

nghệ xử lý phù hợp và lựa chọn các thông s  thiết kế đi với từng công nghệ này. 

20.7. Mô tả học phần:  

- Xử lý nit  và ph t pho trong nước thải bằng phư ng pháp hoá lý:  
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+ C  chế quá trình khử nit  bằng phư ng pháp hó  lý. 

+ C  chế quá trình khử ph t pho bằng phư ng pháp hó  học.  

- Xử lý nit  và ph tpho trong nước thải bằng phư ng pháp sinh học:  

+ Quá trình nitr t hó  và khử nitrat sinh học; các yếu t  ảnh hưởng đến các quá 

trình nitr t hó  và khử nitrat bằng phư ng pháp sinh học. 

+ C  chế quá trình khử ph t pho bằng phư ng pháp sinh học. 

+ Một s  công nghệ xử lý ni t  và ph t pho bằng phư ng pháp sinh học (Công 

nghệ AO, AAO; công nghệ UCT, BARDENPHO, DENIPHOR, PHOREDOX; công 

nghệ hợp kh i sinh học Bio-combin tor, MBR, MBBR; công nghệ l i ghép – công 

nghệ Hybrid, trong xử lý sinh học nước thải). 

- Quá trình khử N và ph tpho đồng thời trong một s  công trình xử lý sinh học 

thông dụng. 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Bài tập 

lớn (giờ) 

1 

Sự tồn tại c   nit , ph t pho trong nước thải, chu 

trình chuyển hó  và ảnh hưởng c   chúng đến 

môi trường và hệ sinh thái 

2 2 - 

2 Xử lý ni t  bằng phư ng pháp hó  lý 3 3 - 

3 Xử lý ni t  bằng phư ng pháp sinh học 3 3 - 

4 
Xử lý ph t pho bằng phư ng pháp hó  lý và sinh 

học 
4 3 - 

5 
Các công nghệ và công trình khử ni t  và ph t 

pho 
3 4 - 

 Tiểu luận học phần - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

20.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Sự tồn tại của nitơ, phốt pho trong nước thải, chu trình chuyển hóa và ảnh 

hưởng của chúng đến môi trường và hệ sinh thái (LT: 2, TL: 2) 

1.1. Một s  hợp chất c   ni t  trong nước thải 

1.2. Một s  hợp chất c a ph t pho trong nước thải 

1.3. Nguồn g c ni t  
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1.4. Chu trình chuyển hó  ni t  

1.5. Chu trình chuyển hó  ph t pho 

1.6. Ảnh hưởng c   ni t  và ph t pho đến môi trường và hệ sinh thái 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Xử lý Ni t  và photpho trong nước thải 

[2]. Trần Văn Nhân và Ngô Thị Ng , Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB 

KH&KT, Hà Nội 2006 

[3]. Metcalf and Eddy. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. McGraw-

Hill, New York, 1991. 

Chương 2. Xử lý ni tơ bằng phương pháp hóa lý (LT: 3, TL: 3) 

2.1. Xử lý ni t  bằng phư ng pháp tr o đổi ion 

2.2. Xử lý ni t  bằng phư ng pháp bẫy khí (Air Stripping) 

2.3. Xử lý ni t  bằng phư ng pháp kết t   hó  học 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Xử lý Ni tơ và photpho trong nước thải. Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam, 2016 

[2]. Cl ir N. S wyer, Perry L. McC rty vµ Gene E. P rkin. Chemistry for 

environmental engineering and science. McGraw-Hill Inc., New York, 2003.  

[3]. Abwassertechnologie. 2 Auflage, Springer Verlag, 1995.  

Chương 3. Xử lý ni tơ bằng phương pháp sinh học (LT: 3, TL: 3) 

3.1. Các quá trình sinh học c  bản để xử lý ni t  

3.2. S  đồ quá trình sinh hó  khử ni t  trong nước thải 

3.3. Quá trình nitrr t hó  bằng phư ng pháp sinh học 

3.4. Quá trình khử ni t  bằng phư ng pháp sinh học 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Klaus Mudrack, Sabine Kunst. Biologie der Abwasserreinigung, 4 Auflage. 

Gustav Fisher Verlag, Stuttgard, 1983. 

[2]. Ludwig Hartmann. Biologische Abwasserreinigung. Springer Verlag, 1989. 

[3]. Mark J. Hammer. Water and wastewater technology, second edition. Englewood 

Cliffs, New Jersey, 1986. 

[4]. Metcalf and Eddy. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. McGraw-

Hill, New York, 1991. 

[5]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Xử lý Ni tơ và photpho trong nước thải. Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam, 2016 



152 

 

Chương 4. Xử lý phốt pho bằng phương pháp hóa lý và sinh học (LT: 4, TL: 3) 

4.1. Xử lý Ph t pho bằng phư ng pháp kết t   hó  học 

4.2. Xử lý ph t pho bằng phư ng pháp đồng hó  thông thường 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Mark J. Hammer. Water and wastewater technology, second edition. Englewood 

Cliffs, New Jersey, 1986. 

[2]. Metcalf and Eddy. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. McGraw-

Hill, New York, 1991. 

[3]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Xử lý Ni tơ và photpho trong nước thải. Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam, 2016 

Chương 5. Các công nghệ và công trình khử ni tơ và phốt pho (LT: 3, TL: 4) 

5.1. Quá trình AO 

5.2. Quá trình AAO 

5.3. Quá trình B rdenpho 

5.4. Quá trình Phoredox 

5.5. Quá trình UCT 

5.6. Quá trình Biodenipho 

5.7. Một s  công nghệ khử ni t  và ph t pho khác (SBR, MBR, MBBR, USBF, ...) 

5.8. Một s  mô hình ứng dụng trong mô phỏng các quá trình khử ni t  và ph t pho 

(DenikaPlus, Biowin, GPS-X, Bexpert, ...) 

5.9. Nguyên tắc tính toán thiết kế một s  tổ hợp sinh học xử lý N, P 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Trịnh Xuân L i. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải. NXB Khoa học 

Kỹ thuật, Hà Nội, 1998. 

[2]. Trần Hiếu Nhuệ. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Tập 1 và 2, NXB 

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1992. 

Bài tập lớn:  

GV gi o nhóm học viên 3-5 người thiết kế một tổ hợp sinh – hó  lý xử lý N, P trong 

nước thải WC/chế biến thực phẩm giàu protein (th y- hải sản, gi  súc, gi  cầm). 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết minh thiết kế. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên. 

20.9. Tài liệu chính 



153 

 

Ngô Kim Định. Bài giảng về Xử lý Ni tơ và photpho trong nước thải. Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam, 2016 

20.10. Tài liệu tham khảo 

[1]. Trần Văn Nhân và Ngô Thị Ng , Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB 

KH&KT, Hà Nội 2006 

[2]. Cl ir N. S wyer, Perry L. McC rty vµ Gene E. P rkin. Chemistry for 

environmental engineering and science. McGraw-Hill Inc., New York, 2003.  

[3]. Abwassertechnologie. 2 Auflage, Springer Verlag, 1995.  

[4]. Klaus Mudrack, Sabine Kunst. Biologie der Abwasserreinigung, 4 Auflage. 

Gustav Fisher Verlag, Stuttgard, 1983. 

[5]. Ludwig Hartmann. Biologische Abwasserreinigung. Springer Verlag, 1989. 

[6]. Mark J. Hammer. Water and wastewater technology, second edition. Englewood 

Cliffs, New Jersey, 1986. 

[7]. Metcalf and Eddy. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. McGraw-

Hill, New York, 1991. 

[8]. Trịnh Xuân L i. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải. NXB Khoa học 

Kỹ thuật, Hà Nội, 1998. 

[9]. Trần Hiếu Nhuệ. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Tập 1 và 2, NXB 

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1992. 

20.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn  30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

20.12. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê du ệt: 

 

21. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 2(1,1) 

21.1. Tên học phần:  Biến đổi khí hậu và nước biển dâng  

21.2. Mã số:   KMBN 121 

21.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 
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21.4. Cán bộ giảng dạy: PGS.,TS. Ngô Kim Định, TS. Lê Xuân Sinh, TS. Nguyễn 

Minh Đức  

21.5. Bộ môn:   Kỹ thuật môi trường  

21.6. Mục tiêu học phần:  

Giáo trình cung cấp cho học viên nắm được những khái niệm c  bản về biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng; nguy c  đe dọa tiềm tàng c   các hiện tượng thiên nhiên 

này đ i với sự s ng trái đất và cuộc s ng c   nhân loại. Giáo trình cũng giúp học viên 

nắm được những chính sách, giải pháp c a cộng đồng các qu c gia thuộc Liên Hợp 

Qu c và c a Việt Nam trong việc thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng. Học viên có thể vận dụng các kiến thức về biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng trong hoạt động thực tiễn c   mình tại c  sở làm việc. 

21.7. Mô tả học phần:  

- Các chính sách c   nhà nước Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng: 

+ Chiến lược qu c gia về biến đổi khí hậu. 

+ Chư ng trình mục tiêu qu c gia về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

+ Pháp luật Việt Nam về biến đổi khí hậu. 

- Các kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng c a Việt Nam (kịch bản cập 

nhật) 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Bài tập 

lớn (giờ) 

1 Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 6 6 - 

2 
Pháp luật Việt Nam về biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng 
4 4 - 

3 
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho 

Việt Nam 
5 5 - 

 Tiểu luận học phần - - 40 

Tổng cộng 15 15 40 

21.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (LT: 6, TL: 6) 

1.1. Chiến lược qu c gia về biến đổi khí hậu 

1.2. Chư ng trình mục tiêu qu c gia ứng phó với biến đổi khí hậu  
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Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam, 2015 

[2]. Nghị quyết s  60/2007/NQ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c   Chính ph . 

[3]. Chư ng trình mục tiêu qu c gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

[4]. Chiến lược qu c gia về biến đổi khí hậu (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ). 

[5].IPCC: Climate Change 2007 - The Physical Science Basis. Cambridge University 

Press., 996 p. 

[6]. Jo nne R. Potter  nd Mich el J. S vonis, “Imp cts of Clim te Ch nge  nd 

Vari bility on Tr nsport tion Systems  nd Infr structure: Gulf Co st Study, Ph se I”, 

2008.  

Chương 2. Pháp luật Việt Nam về biến đổi khí hậu và nước biển dâng (LT: 4, TL: 4) 

2.1. Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam về biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

2.2. Các quy định pháp luật có liên qu n về giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với 

biến đổi khí hậu tại Việt Nam 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam, 2015 

[2]. Nghị quyết s  60/2007/NQ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c   Chính ph . 

[3]. Chư ng trình mục tiêu qu c gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

[4]. Chiến lược qu c gia về biến đổi khí hậu (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ). 

[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010, Thông báo Quốc gia lần thứ hai của Việt 

Nam cho Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu. 

[6]. Qu c hội khó  12. Luật Bảo vệ môi trường, 2014. Nxb. Chính trị qu c gia, 2015 

Chương 3. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (LT: 5, TL: 5) 

3.1. Hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng  

3.2. Phư ng pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam  

3.3. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam  

3.4. Nguy c  ngập theo các mực nước biển dâng tại Việt Nam 

Tài liệu tham khảo chương 
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[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam, 2015 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho 

Việt Nam.  

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho 

Việt Nam (bản cập nhật, công bố tháng 3/2012).  

8.IPCC: Physical Climate Science since IPCC AR4, A brief update on new findings 

between 2007 and April 2010, Nordon, 88p. 

9. Jame G.Titus, The probability of sea level rise, 1998. 

10. Jianjun Yin et al, Sea level rise due to global warming poses threat to New York 

City, 2009. 

Bài tập lớn:  

Giảng viên gi o cho nhóm học viên 3-5 người nhiệm vụ tiểu luận về đánh giá mức độ 

và tác động c a biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến một đị  phư ng cấp tỉnh có biển 

tại Việt Nam. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết minh thiết kế. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên 

21.9. Tài liệu chính 

Ngô Kim Định. Bài giảng về Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam, 2015 

21.10. Tài liệu tham khảo 

[1]. Ngô Kim Định. Bài giảng về Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam, 2015 

[2]. Qu c hội khó  12. Luật Bảo vệ môi trường, 2014. Nxb. Chính trị qu c gia, 2015 

[3]. Nghị quyết s  60/2007/NQ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c   Chính ph . 

[4]. Chư ng trình mục tiêu qu c gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

[5]. Chiến lược qu c gia về biến đổi khí hậu (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ). 

[6]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng 

cho Việt Nam.  

[7]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010, Thông báo Quốc gia lần thứ hai của Việt 

Nam cho Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu. 

[8]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng 

cho Việt Nam (bản cập nhật, công bố tháng 3/2012).  
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[9]. IPCC: Climate Change 2007 - The Physical Science Basis. Cambridge University 

Press., 996 p. 

[10]. IPCC: Physical Climate Science since IPCC AR4, A brief update on new 

findings between 2007 and April 2010, Nordon, 88p. 

[11]. Jame G.Titus, The probability of sea level rise, 1998. 

[12]. Jianjun Yin et al, Sea level rise due to global warming poses threat to New York 

City, 2009. 

[13]. Jo nne R. Potter  nd Mich el J. S vonis, “Imp cts of Clim te Ch nge  nd 

V ri bility on Tr nsport tion Systems  nd Infr structure: Gulf Co st Study, Ph se I”, 

2008.  

21.11. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm thảo luận, kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn  30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

21.12. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê du ệt: 

 

22. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 2(1,1) 

22.1. Tên học phần:  Quản lý chất lượng môi trường  

22.2. Mã số:   KMQL 122 

22.3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

22.4. Cán bộ giảng dạy: GS.TS. Trần Đức Thạnh, GS.TS Phạm Ngọc Hồ, PGS.TS. 

Phạm Văn Thuần 

22.5. Bộ môn:   Kỹ thuật môi trường  

22.6. Mục tiêu học phần:  

Sau khi kết thúc học phần, học viên nắm được các công cụ quản lý chất lượng môi 

trường hiện đ ng áp dụng tại Việt N m. Trên c  sở đó, học viên có thể vận dụng linh 

hoạt trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên qu n tới các dự án, các do nh 

nghiệp và các khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường. 

22.7. Mô tả học phần:  
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Học phần Quản lý chất lượng môi trường gồm các nội dung liên qu n tới các công cụ 

quản lý chất lượng môi trường bao gồm chỉ s  chất lượng môi trường, đánh giá tác 

động môi trường, quan trắc môi trường, hệ th ng văn bản pháp quy, hệ th ng tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện đ ng áp dụng. 

Chương Nội dung 

Phân phối thời lượng 

LT  

(tiết) 

TL 

(tiết) 

Bài tập 

lớn (giờ) 

1 Tổng quan về quản lý chất lượng môi trường  3 3 - 

2 Các công cụ quản lý chất lượng môi trường  9 8 - 

3 
Một s  chư ng trình hành động nhằm quản lý 

chất lượng môi trường trên thế giới và Việt Nam 
3 4 - 

 Tiểu luận học phần - - 40 

Tổng cộng (70) 15 15 40 

22.8. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Tổng quan về quản lý chất lượng môi trường (LT 03, TL 03) 

1.1. Một s  khái niệm c  bản 

1.2. Các công cụ quản lý chất lượng môi trường hướng tới phát triển bền vững 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Quản lý chất lượng môi trường, 

Chương 1, 2, NXB Xây dựng, 2006. 

Chương 2. Các công cụ quản lý chất lượng môi trường (LT 9, TL 8) 

2.1. Chỉ s  chất lượng môi trường 

2.2. Đánh giá tác động môi trường 

2.3. Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường 

2.4. Hệ th ng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng môi trường 

2.5. Hệ th ng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Quản lý chất lượng môi trường, NXB 

Xây dựng, 2006. 

Chương 3. Một số chương trình hành động nhằm quản lý chất lượng môi trường trên 

thế giới và Việt Nam (LT 03, TL 04) 
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3.1. Chư ng trình hành động c a Việt Nam về quản lý chất lượng môi trường 

3.2. Chư ng trình hành động c a một s  qu c gi  trên thế giới về quản lý chất lượng 

môi trường 

Tài liệu tham khảo chương 

[1]. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Quản lý chất lượng môi trường, 

Chương 9, NXB Xây dựng, 2006. 

Nội dung bài tập lớn:  

Giảng viên gi o nhiệm vụ cho nhóm học viên 3-5 người đánh giá hiện trạng và hiệu 

quả c a việc sử dụng công cụ quản lý chất lượng môi trường đ ng áp dụng tại Việt 

Nam tại một doanh nghiệp/tổ chức cụ thể. 

Các nhóm nộp báo cáo nghiên cứu dạng bản thuyết minh thiết kế. 

Giảng viên đánh giá và cho điểm các học viên bằng cách chấm điểm bài viết và phỏng 

vấn trực tiếp học viên 

22.9. Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, Quản lý chất lượng môi trường, NXB 

Xây dựng, 2006. 

22.10. Thang đi m: 10/10 

TT Nội dung đánh giá Trọng số (%) Ghi chú 

1 Điểm kiểm tra 20  

2 Điểm bài tập lớn  30  

3 Điểm thi kết thúc học phần  50  

Tổng cộng 100  

22.11. Ngà  phê du ệt: 

         Cấp phê du ệt: 

3.2. Kế hoạch tu  n sinh, đào tạo và đảm bảo chất lƣ ng đào tạo 

3.2.1.Kế hoạch tuyển sinh 

3.2.1.1. Phương án tuyển sinh 

Dự kiến tuyển sinh trong 5 năm đầu c   ngành Kỹ thuật môi trường trình độ 

thạc sỹ: Trung bình mỗi năm tuyển sinh 01 khoá với s  lượng 20 - 35 học viên/khoá. 

3.2.1.2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu với người dự tuyển, yêu cầu với người tốt 

nghiệp 
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 , Đ i tượng tuyển sinh  

Văn bằng của người dự tuyển: 

Người dự tuyển có văn bằng t t nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên 

ngành đúng nêu ở bảng 3.1 hoặc chuyên ngành gần nêu ở bảng 3.2. 

Ngành học của người dự tuyển: 

Ngành học c   người dự tuyển thuộc một trong các chuyên ngành nêu ở bảng 

3.1, 3.2 s u khi đã hoàn thành đào tạo các học phần bổ sung t i thiểu theo quy định. 

Loại tốt nghiệp 

Loại t t nghiệp từ trung bình trở lên. 

Kinh nghiệm công tác của người dự tuyển 

Không yêu cầu thâm niên công tác chuyên môn kể từ sau khi t t nghiệp đại học. 

Bảng 3.1. Đối tượng tuyển sinh chính 

Ngành học đại học 

Chƣơng trình đại học* 

5 năm – 

155 TC 

4,5 năm 

-141 TC 

4 năm – 

128 TC 

Ngành 

đúng 

1. Các chuyên ngành: 

- Kỹ thuật môi trường; 

- Khoa học môi trường; 

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường. 

- Hó  môi trường. 

2. Ngành Xây dựng:  

- Chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước. 

3. Ngành Công nghệ hó  học, vật liệu, 

luyện kim và môi trường:  

- Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật tài 

nguyên nước;  

- Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi 

trường; 

5. Các ngành tư ng đư ng với các ngành 

và chuyên ngành nêu trên 

ET1.1 ET1.2 ET1.3 

* Phải thỏ  mãn cả 2 yêu cầu về thời gi n và s  tín chỉ. 
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 Các đ i tượng khác do Viện Môi trường xem xét hồ s  và trình ch  tịch hội đồng 

tuyển sinh quyết định. 

Danh mục các ngành gần với ngành ho c chu ên ngành đề ngh  cho phép đào 

tạo. 

Bảng 3.2. Danh mục các ngành đào tạo g n ngành KTMT 

Ngành học đại học 

Chƣơng trình đại học* 

5 năm – 

155 Tín chỉ 

4,5 năm – 

141 Tín chỉ 

4 năm – 

128 Tín chỉ 

Ngành gần 

1. Sinh học 

2. Sinh học ứng dụng 

3. Khoa học tự nhiên 

4. Ngành xây dựng: có định 

hướng khác với chuyên 

ngành Kỹ thuật tài nguyên 

nước. 

5. Công nghệ kỹ thuật kiến 

trúc và công trình xây dựng 

6. Công nghệ kỹ thuật c  khí 

7. Ngành Công nghệ hó  học, 

vật liệu, luyện kim và môi 

trường: có định hướng khác 

với Chuyên ngành Công nghệ 

kỹ thuật tài nguyên nước và 

Chuyên ngành công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

8. Kỹ thuật hó  học, vật liệu, 

luyện kim và môi trường: có 

định hướng khác với Chuyên 

ngành kỹ thuật môi trường. 

9. Kỹ thuật địa chất, địa vật 

lý và trắc địa. 

10. Kỹ thuật mỏ 

11. Chế biến lư ng thực, thực 

ET2.1 ET2.2 ET2.3 
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Ngành học đại học 

Chƣơng trình đại học* 

5 năm – 

155 Tín chỉ 

4,5 năm – 

141 Tín chỉ 

4 năm – 

128 Tín chỉ 

phẩm và đồ u ng 

12. Sản xuất, chế biến sợi, 

vải, giày, d . 

13. Nông nghiệp 

14. Lâm nghiệp 

15. Th y sản 

16. Kiểm soát và bảo vệ môi 

trường: Chuyên ngành quản 

lý đất đ i. 

17. Kiến trúc và quy hoạch: 

Chuyên ngành quy hoạch 

vùng và đô thị. 

18. Các ngành tư ng đư ng 

với các ngành và chuyên 

ngành nêu trên 

1. Khoa học môi trường: có 

định hướng khác với chuyên 

ngành kho  học môi trường. 

2. Kiểm soát và bảo vệ môi 

trường: Chuyên ngành kinh 

tế tài nguyên thiên nhiên. 

Dịch vụ  n toàn l o động và 

vệ sinh công nghiệp; 

Các ngành tư ng đư ng với 

các ngành và chuyên ngành 

ET3.1 ET3.2 ET3.3 

 

 Yêu c u đối với người dự tuyển 

Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành c a Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy 

định c   Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Cụ thể: 

+ Về văn bằng 
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T t nghiệp đại học chuyên ngành đúng hoặc gần với chuyên ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ KTMT theo d nh mục ghi ở bảng 3.1 và 3.2. 

T t nghiệp đại học chuyên ngành đúng với chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc 

sỹ KTMT (Các ngành theo bảng 3.1), phải học bổ sung kiến thức học phần còn thiếu 

hoặc chư  đầy đ  t i đ  không quá 2 học phần tư ng đư ng 6 TC (Học phần liệt kê ở 

bảng 3.3) trước khi dự kỳ thi tuyển đầu vào. 

T t nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc 

sỹ KTMT (các ngành học theo bảng 3.2) phải học bổ sung kiến thức học phần còn 

thiếu hoặc chư  đầy đ  t i đ  không quá 3 học phần tư ng đư ng 9 TC (Học phần liệt 

kê ở bảng 3.3) trước khi dự kỳ thi tuyển đầu vào. 

+ Về kinh nghiệm công tác chuyên môn 

Không yêu cầu thâm niên công tác chuyên môn kể từ sau khi t t nghiệp đại học. 

Yêu c u đối với người tốt nghiệp 

- Đạt yêu cầu quy định về các học phần đào tạo. 

- Đạt yêu cầu về tiếng Anh theo quy định c   trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam. 

- Luận văn t t nghiệp đạt mức trung bình (5,5 điểm) trở lên tính theo th ng điểm 

10. 

3.2.1.3. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức 

Danh mục các học phần bổ sung trong bảng 3.3 danh mục các đ i tượng và học 

phần phải học bổ sung cụ thể trong bảng 3.4 

Bảng 3.3. Danh mục học ph n học bổ sung 

TT Tên học phần Mã số 
Thời 

lƣ ng 
Ghi chú 

1 Th y lực trong CNMT 26106 3(2,1)  

2 Chuyển kh i trong KTMT 26108 3(2,1)  

3 Hó  học môi trường 26110 3(2,1)  

4 Vi sinh ứng dụng trong KTMT 26112 3(2,1)  

5 Kỹ thuật xử lý nước và nước thải 26118 3(2,1)  

6 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm khí – tiếng ồn 26120 3(2,1)  

7 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường biển 26127 3(2,1)  

8 Quản lý chất thải rắn 26119 3(2,1)  
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9 Phân tích môi trường 26111 3(2,1)  

 

Bảng 3.4. Danh mục đối tượng phải học bổ sung  

TT Đối tƣ ng 
Số tín chỉ  

bổ sung 

Các HP 

bổ sung 
Ghi chú 

1 Đ i tượng nhóm ET 1.1, ET 1.2, ET 2.1 3 Bảng 3.3 * 

2 Đ i tượng nhóm ET 1.3, ET 2.2 T i đ  6 Bảng 3.3 * 

3 Các đ i tượng còn lại 9 Bảng 3.3 * 

* Viện Môi trường xét duyệt hồ s  và quyết định học phần và s  lượng học phần bổ 

sung cho từng đ i tượng dự tuyển. 

3.2.2. Kế hoạch đào tạo 

3.2.2.1. Kế hoạch đào tạo toàn khóa  

Kế hoạch đào tạo toàn khó  thời lượng cụ thể c   các môn học bao gồm s  

lượng tiết lên lớp, thực hành, tự học trình bày trong bảng 3.5 như s u: 

Chú ý: Trong các bảng sau thời lượng c   các quá trình học được ghi bằng tiết chuẩn 

(Tc) để quy đổi thành thời lượng thực hiện (Tth) theo công thức sau: 

Tth = Tc x H 

Trong đó H là hệ s  quy đổi, phụ thuộc vào dạng quá trình học cụ thể là: 

- Đ i với quá trình học lý thuyết: H = 1 

- Đ i với quá trình thí nghiệm/ thực hành/ xeminnar: H = 3 

- Đ i với bài tập lớn: H = 4 

- Đ i với quá trình thực tập: H = 6 
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Bảng 3.5. Bảng phân bố thời lượng giảng giạy chi tiết các học ph n 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Số TC 

Thời lƣ ng 

Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tổng số 

(tiết) 

Lý thu ết 

(tiết) 

TH/TN 

Xeminar 

(tiết) 

BTL 

(tiết) 
Tự học 

1. Khối kiến thức chung (6TC = 13,3 %) 

KMTH 3 Triết học 3 45 30 45 0  

KMTA 3 Tiếng Anh 3 45 30 45 0  

2. Khối kiến thức cơ sở (12TC = 26,7%) 

2.1. Các học ph n bắt buộc: (8TC = 17,8%) 

KMPN 2 Phư ng pháp nghiên cứu khoa học 2 30 15 15 40  

KMKQ 2 Quản lý môi trường biển 2 30 15 15 40  

KMVH 
2 Vi hó  sinh ứng dụng trong kỹ thuật 

môi trường 

2 30 15 45 0  

KMHM 2 Hó  học môi trường 2 30 15 15 40  

2.2. Các học ph n lựa chọn (4/8TC = 8,9/17,8%) 

KMQC 2 Các quá trình c  bản trong KTMT  2 30 15 15 40  

KMMH 2 Ứng dụng GIS trong kỹ thuật môi 2 30 15 45 0  
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Mã số học 

phần 

Tên học phần Số TC 

Thời lƣ ng 

Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tổng số 

(tiết) 

Lý thu ết 

(tiết) 

TH/TN 

Xeminar 

(tiết) 

BTL 

(tiết) 
Tự học 

trường 

KMTN 109 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 30 15 15 40  

KMĐM 110 Độc học môi trường 2 30 15 15 40  

2. Khối kiến thức chu ên ngành (18TC = 40%) 

2.1. Các học ph n bắt buộc(12TC = 26,7%) 

KMQP 111 Kỹ thuật quan trắc và phân tích môi 

trường 

2 30 15 20 30  

KMNT 112 Kỹ thuật xử lý nước thải 2 30 15 15 40  

KMRN 113 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 

2 30 15 15 40  

KMKO 114 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, 

tiếng ồn và rung động 

2 30 15 15 40  

KMTC 115 Tái chế chất thải 2 30 15 15 40  

KMKB 116 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường biển 2 30 15 15 40  
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Mã số học 

phần 

Tên học phần Số TC 

Thời lƣ ng 

Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tổng số 

(tiết) 

Lý thu ết 

(tiết) 

TH/TN 

Xeminar 

(tiết) 

BTL 

(tiết) 
Tự học 

2.2. Các học ph n lựa chọn (6/12TC = 13,3/26,7%) 

KMNS 117 Các nguyên lý sản xuất sạch h n 2 30 15 15 40  

KMCT 118 Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử 

lý chất thải 

2 30 15 15 40  

KMNL 119 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả 

2 30 15 15 40  

KMXN 120 Xử lý nit  và ph t pho trong nước thải 2 30 15 15 40  

KMBN 121 Biến đổi khí hậu và nước biển dâng 2 30 15 15 40  

KMQL 122 Quản lý chất lượng môi trường 2 30 15 15 40  

3) Luận văn (9TC = 20%) 

Tổng cộng 45 690 360 455 710  
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3.2.2.2. Kế hoạch đào tạo hàng năm 

Kế hoạch đào tạo cho 3 học kỳ đầu được trình bày trong các bảng 3.6, 3.7, 3.8 

s u đây. Học kỳ 4 làm luận văn t t nghiệp. 

Bảng 3.6. Học kỳ 1 

TT 

Mã học 

phần Tên môn học 
Số 

TC 

Tổng 

số tiết 

Môn 

tiên 

quyết Chữ Số 

Các học ph n bắt buộc 

1 KMTH 101 Triết học 3 45  

2 KMTA 102 Tiếng Anh 3 45  

3 KMPN 103 Phư ng pháp nghiên cứu khoa học 2 30  

4 KMHM 106 Hó  học môi trường 2 30  

Các học ph n lựa chọn (2/8) 

1 KMQC 107 Các quá trình c  bản trong KTMT  2 30  

2 
KMMH 108 Ứng dụng GIS trong kỹ thuật môi 

trường 

2 30  

3 KMTN 109 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 30  

4 KMĐM 110 Độc học môi trường 2 30  

TỔNG 12   

 

Bảng 3.7. Học kỳ 2 

TT 
Mã học phần 

Tên môn học 
Số 

TC 

Tổng số 

tiết 

Môn tiên 

quyết Chữ Số 

Các học ph n bắt buộc 

1 KMKQ 104 Quản lý môi trường biển 2 30  

2 KMVH 105 
Vi hó  sinh ứng dụng trong 

kỹ thuật môi trường 
2 

30 
 

3 KMQP 111 
Kỹ thuật quan trắc và phân 

tích môi trường 
2 

30 
 

4 KMNT 112 Kỹ thuật xử lý nước thải 2 30  

5 KMRN 113 
Quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại 
2 30  
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Các học ph n lựa chọn (2/8) 

1 KMQC 107 
Các quá trình c  bản trong 

KTMT  
2 

30 
 

2 
KMMH 108 Ứng dụng GIS trong kỹ thuật 

môi trường 
2 

30 
 

3 
KMTN 109 Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
2 

30 
 

4 KMĐM 110 Độc học môi trường 2 30  

TỔNG 12   

Bảng 3.8. Học kỳ 3 

TT 
Mã học phần 

Tên môn học 
Số 

TC 

Tổng số 

tiết 

Môn tiên 

quyết Chữ Số 

Các học ph n bắt buộc 

1 KMKO 114 

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm 

không khí, tiếng ồn và rung 

động 

2 30  

2 KMTC 115 Tái chế chất thải 2 30  

3 KMKB 116 
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi 

trường biển 
2 30 

KMKQ 

104 

Các học ph n lựa chọn (6/12) 

1 
KMNS 117 Các nguyên lý sản xuất sạch 

h n 
2 

30 
 

2 
KMCT 118 Ứng dụng công nghệ tiên tiến 

trong xử lý chất thải 
2 

30 
 

3 
KMNL 119 Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả 
2 

30 
 

4 
KMXN 120 Xử lý nit  và ph t pho trong 

nước thải 
2 

30 
 

5 
KMBN 121 Biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng 
2 30  

6 
KMQL 122 Quản lý chất lượng môi 

trường 
2 30  

TỔNG 12   
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3.2.2.3. Phân công giảng dạy 

Mã số học phần 

Tên học phần Số TC Giảng viên phụ trách Phần 

chữ 

Phần 

số 

1. Khối kiến thức chung (6TC = 13,3 %) 

KMTH 3 Triết học 3 TS. Trần Việt Dũng 

KMTA 3 Tiếng Anh 3 ThS. Hoàng Ngọc Diệp 

2. Khối kiến thức cơ sở (12TC = 26,7%) 

2.1. Các học ph n bắt buộc: (8TC = 17,8%) 

KMPN 2 
Phư ng pháp nghiên cứu 

khoa học 
2 TS. Trần Việt Dũng 

KMKQ 2 Quản lý môi trường biển 2 
PGS.,TS. Phạm Văn Thuần, 

PGS., TS. Ngô Kim Định 

KMVH 2 

Vi hó  sinh ứng dụng 

trong kỹ thuật môi 

trường 

2 

TS. Nguyễn Xuân S ng, 

TS. Phạm Thị Dư ng, 

PGS. TS. Ngô Kim Định 

KMHM 2 Hó  học môi trường 2 

GS.TS. Đặng Kim Chi, 

PGS.TS. Ngô Kim Định, 

TS. Vũ Minh Trọng 

2.2. Các học ph n lựa chọn (4/8TC = 8,9/17,8%) 

KMQC 2 
Các quá trình c  bản 

trong KTMT 
2 

TS. Phạm Tiến Dũng, 

TS. Phạm Thị Dư ng 

KMMH 2 
Ứng dụng GIS trong kỹ 

thuật môi trường 
2 

TS. Lê Xuân Sinh, 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần, 

GS.TS. Phạm Ngọc Hồ 

KMTN 109 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2 

GS.TS. Phạm Ngọc Hồ, 

TS. Lê Xuân Sinh 

KMĐM 110 Độc học môi trường 2 
TS. Phạm Tiến Dũng, 

TS. Vũ Minh Trọng 

2. Khối kiến thức chu ên ngành (18TC = 40%) 

2.1. Các học ph n bắt buộc(12TC = 26,7%) 

KMQP 111 Kỹ thuật quan trắc và 2 TS. Phạm Thị Dư ng, 
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Mã số học phần 

Tên học phần Số TC Giảng viên phụ trách Phần 

chữ 

Phần 

số 

phân tích môi trường TS. Phạm Tiến Dũng 

 

KMNT 112 Kỹ thuật xử lý nước thải 2 

PGS. TS. Ngô Kim Định, 

TS. Phạm Thị Dư ng, 

TS. Nguyễn Xuân S ng 

KMRN 113 
Quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại 
2 

TS. Phạm Thị Dư ng, 

TS. Vũ Minh Trọng, 

TS. Lê Xuân Sinh 

KMKO 114 

Kỹ thuật kiểm soát ô 

nhiễm không khí, tiếng 

ồn và rung động 

2 
TS. Phạm Thị Dư ng, 

PGS.TS. Ngô Kim Định 

KMTC 115 Tái chế chất thải 2 
TS. Vũ Minh Trọng, 

TS. Phạm Thị Dư ng 

KMKB 116 
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm 

môi trường biển 
2 

PGS.,TS. Ngô Kim Định, 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần, 

TS. Nguyễn Minh Đức 

2.2. Các học ph n lựa chọn (6/12TC = 13,3/26,7%) 

KMNS 117 
Các nguyên lý sản xuất 

sạch h n 
2 

GS.TS. Trần Đức Thạnh, 

TS. Phạm Thị Dư ng 

KMCT 118 

Ứng dụng công nghệ 

tiên tiến trong xử lý chất 

thải 

2 

PGS., TS. Ngô Kim Định, 

TS. Phạm Thị Dư ng, 

GS.TS. Đặng Kim Chi, 

TS. Nguyễn Xuân S ng 

KMNL 119 
Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả 
2 

PGS.TS. Trần Hồng Hà, 

TS. Phạm Tiến Dũng 

KMXN 120 
Xử lý nit  và ph t pho 

trong nước thải 
2 

PGS., TS. Ngô Kim Định, 

TS. Phạm Thị Dư ng, 

TS. Phạm Tiến Dũng 

KMBN 121 Biến đổi khí hậu và 2 PGS.,TS. Ngô Kim Định, 
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Mã số học phần 

Tên học phần Số TC Giảng viên phụ trách Phần 

chữ 

Phần 

số 

nước biển dâng TS. Lê Xuân Sinh, 

TS. Nguyễn Minh Đức 

KMQL 122 
Quản lý chất lượng môi 

trường 
2 

GS.TS. Trần Đức Thạnh, 

GS.TS Phạm Ngọc Hồ, 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần 

Tổng cộng 45  

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

- Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn để đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô đào tạo và đảm bảo điều kiện mở ngành 

theo quy định:  

+ Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực c   trường, hiện n y đội ngũ giảng 

viên cho ngành kỹ thuật môi trường đáp ứng c  bản cho đào tạo thạc sĩ KTMT với tần 

suất đào tạo 01 khó /năm học với s  lượng học viên từ 20 – 30 người/khó . Cụ thể: S  

giảng viên c  hữu đ  chuẩn th m gi  đào tạo chư ng trình thạc sĩ KTMT hiện có c a 

trường là 06 người.  

+ Theo kế hoạch trung hạn và dài hạn về nguồn nhân lực: Trường xác định nhu 

cầu xã hội về nguồn nhân lực các bậc trình độ cho bảo vệ môi trường, trong đó có 

chuyên ngành KTMT luôn tăng trưởng cả về về s  lượng và chất lượng theo thời gian 

và lâu dài. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng khi tăng quy mô đào tạo và đảm bảo điều 

kiện mở ngành theo quy định, hiện tại theo kế hoạch trung hạn (đến 05 năm tới) 

trường đ ng gửi đào tạo 06 nghiên cứu sinh là giảng viên ngành KTMT học tập và 

nghiên cứu về một trong các chuyên ngành chuyên ngành KTMT, Quản lý môi trường 

và Kho  học môi trường tại một s  trường đại học trong nước (ĐH Kho  học tự nhiên 

– ĐHQG Hà Nội, Học viện Kho  học và công nghệ - Viện Hàn lâm KHCN Việt N m, 

..) và nước ngoài (CHLB Ng , Trung Qu c, ..). Theo từng năm học, ngành KTMT c   

trường đều có kế hoạch và cử giảng viên để trường gửi đào tạo bậc nghiên cứu sinh 

cho đ n vị. Đây là nguồn lực quan trọng để tăng cường s  giảng viên c  hữu cho đào 

tạo s u đại học về KTMT tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam.  

- Đầu tư tăng cường c  sở vật chất phục vụ đào tạo (PTN, phòng học, ..) theo yêu cầu 

c   kế hoạch đào tạo và tư ng xứng với mức thu học phí:  

Ngoài c  sở vật chất hiện có (phòng học, PTN, các pilot, thư viện ..), trường đại 

học Hàng hải Việt N m đ ng tiếp tục đầu tư cho các PTN chuyên ngành thông qu  dự 

án đầu tư phát triển đào tạo và KHCN về bảo vệ môi trường; đầu tư bổ sung cập nhật 
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sách, tạp chí chuyên ngành để phục vụ học tập, tr  cứu, th m khảo nhằm góp phần 

nâng c o chất lượng đào tạo s u đại học.  

- Kế hoạch hợp tác qu c tế về đào tạo (tr o đổi giảng viên, sinh viên; th m gi  giảng 

dạy, xây dựng chư ng trình đào tạo…), tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa 

học: 

Thực hiện theo kế hoạch năm học, trung hạn và dài hạn về hợp tác qu c tế trong 

đào tạo, NCKH c   trường ĐH Hàng hải Việt N m với các trường đại học nước ngoài, 

tổ chức qu c tế về các nội dung này và theo các chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực 

môi trường. 

- Kế hoạch hợp tác đào tạo với đ n vị tuyển dụng sinh viên t t nghiệp: 

Đ i với các đ n vị có nhu cầu cán bộ có trình độ thạc sĩ KTMT, trường sẽ thực 

hiện việc ch  trì và ph i hợp đào tạo với đ n vị theo yêu cầu trên c  sở đảm bảo chất 

lượng theo chuẩn đầu r  về trình độ thạc sĩ KTMT được phê duyệt. Mỗi khó  sẽ xây 

dựng kế hoạch cụ thể và quy chế ph i hợp giữ  h i bên để kế hoạch đảm bảo được 

thực hiện t t nhất.  

- Mức học phí/người học/năm học, khoá học: Theo quy định chung c   trường Đại học 

Hàng hải Việt N m về đào tạo s u đại học đ i với ngành có trình độ thạc sĩ kỹ thuật.  

3.3. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

Dự kiến khó  đào tạo đầu tiên vào tháng 9 năm 2017. Kế hoạch cụ thể sẽ được công 

b  trên website c   trường Đại học Hàng hải VN. 

Hàng năm theo kế hoạch tuyển sinh c   trường Đại học Hàng hải VN. 
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PHẦN  4. CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN 
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐÃ THAM KHẢO 

 

S u đây là một s  chư ng trình đào tạo thạc sỹ có ý nghĩ  đặc biệt đã được Bộ 

môn Kỹ thuật Môi trường tham khảo và lấy làm c  sở khoa học để xây dựng chư ng 

trình đào tạo 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 

Nội dung 

Đ nh 

hƣớng 

ứng dụng 

(61TC) 

Đ nh 

hƣớng 

nghiên cứu 

(60TC) 

Phần I. Kiến thức chung (Triết học, Tiếng Anh) 9 9 

Phần II. Kiến thức cơ 

sở 

Kiến thức c  sở bắt buộc 

chung 
9 

Kiến thức c  sở tự chọn 13 13 

Phần III. Kiến thức 

chu ên ngành 

Kiến thức chuyên ngành bắt 

buộc 
12 9 

Kiến thức chuyên ngành tự 

chọn 
9 5 

Phần IV. Luận văn tốt nghiệp 9 15 
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1.2. Danh mục học ph n 

NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiến 

thức 

chung 

SS6011 Triết học 3 3(3-0-0-6) 

FL6010 Tiếng Anh 6 6(3-6-0-12) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ DÀNH CHO CẢ HAI ĐỊNH HƯỚNG 

Bắt buộc 

(9 TC) 

EV5118 Thí nghiệm xử lý chất thải I 2 2(0-0-4-4) 

EV5213 Kiểm toán chất thải 2 2(2-1-0-4) 

EV5125 
Các quá trình xử lý nit  và ph t pho trong 

nước thải 
2 2(2-1-0-4) 

EV5215 Tái chế chất thải 3 3(2-2-0-6) 

Tự chọn 

(13 TC) 

EV5111 Thiết kế hệ th ng xử lý chất thải 3 3(3-1-0-6) 

EV5119 
Quản lý và vận hành hệ th ng xử lý chất 

thải 
2 2(2-0-0-4) 

EV5315 Thí nghiệm xử lý chất thải II 3 3(0-0-6-6) 

EV5114 Đồ án III 2 2(0-4-0-4) 

EV5121 
Ứng dụng kỹ thuật màng trong xử lý nước 

và nước thải 
2 2(2-1-0-4) 

EV5123 
Mô hình sinh thái trong nghiên cứu môi 

trường 
2 2(2-1-0-4) 

EV5124 Chỉ s  chất lượng môi trường 2 2(2-0-0-4) 

EV5127 Nhiên liệu sinh học từ chất thải 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

Bắt buộc 

(12 TC) 

EV6041 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 3(3-1-0-6) 

EV6031 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí 3 3(3-1-0-6) 

EV6203 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 3(3-1-0-6) 

EV6021 Vi hó  sinh ứng dụng trong môi trường 3 3(3-1-0-6) 

Tự chọn 

(9 TC) 

EV6011 Quá trình c  bản trong CNMT 3 3(3-1-0-6) 

EV6091 Kỹ thuật xử lý nước cấp 2 2(2-1-0-4) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

EV6092 
Kỹ thuật màng ứng dụng trong xử lý nước 

và nước thải 
2 2(2-1-0-4) 

EV6081 Chuyên đề Kỹ thuật Môi trường 2 2(2-0-0-4) 

EV6075 
Ứng dụng mô hình trong kỹ thuật môi 

trường nước 
2 2(2-1-0-4) 

EV6151 Hó  học môi trường 3 3(3-1-0-6) 

EV6233 Quan trắc môi trường 2 2(2-1-0-4) 

EV6293 Các nguyên lý sản xuất sạch h n 2 2(2-0-0-4) 

Luận 

văn 
EV6002 Luận văn t t nghiệp 9 9(0-2-16-40) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

Bắt buộc   

(9 TC) 

EV6041 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 3(3-1-0-6) 

EV6031 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí 3 3(3-1-0-6) 

EV6203 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 3(3-1-0-6) 

Tự chọn 

(5 TC) 

EV6151 Hó  học môi trường 3 3(3-1-0-6) 

EV6061 Độc học môi trường 2 2(2-1-0-4) 

EV6101 Kỹ thuật phản ứng 2 2(2-1-0-4) 

EV6081 Chuyên đề Kỹ thuật Môi trường 2 2(2-0-0-4) 

EV6293 Các nguyên lý sản xuất sạch h n 2 2(2-0-0-4) 

EV6021 Vi hó  sinh ứng dụng trong môi trường 3 3(3-1-0-6) 

Luận 

văn 
EV6001 Luận văn t t nghiệp 15 

15(0-2-30-

50) 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT TÊN HỌC TRÌNH TÍN CHỈ 

Thạc sĩ Kỹ thuật:  

Khối kiến thức chung 10TC 

1 Triết học 3(45,15) 

2 Tiếng Anh 0(100,20) 
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 Tiếng Nhật - 

3 Phư ng pháp nghiên cứu khoa học 2(30,15) 

 Khối kiến thức cơ sở + Chuyên ngành  

a) Bắt buộc 21TC 

1 Kỹ thuật xử lý nước thải 3(45,15) 

2 Kỹ thuật xử lý khí thải nâng c o 2(30,15) 

3 Kỹ thuật xử lý khí thải 2(30,15) 

4 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn nâng c o 2(30,15) 

5 Ứng dụng công nghệ sinh học trong KTMT 2(30,15) 

6 Th ng kê ứng dụng trong KTMT 2(30,15) 

7 Kỹ thuật xử lý nước nâng c o 3(45,15) 

8 Kỹ thuật thông gió và kiểm soát tiếng ồn 2(30,15) 

9 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 3(45,15) 

b) Tự chọn  15/42TC 

1 Thiết kế hệ th ng xử lý chất thải  

1 Kỹ thuật xử lý nước cấp 2(30,15) 

2 Kỹ thuật sinh thái nâng c o 2(30,15) 

3 Công nghệ màng trong KTMT 2(30,15) 

4 Kỹ thuật phân tích môi trường 3(30,15) 

5 Công nghệ x nh và năng lượng sạch 2(30,15) 

6 Hó  kỹ thuật MT + thí nghiệm 3(30,30) 

7 Vi sinh kỹ thuật trong CNMT +TN 3(30,30) 

8 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong KTMT 2(30,15) 

9 Mô hình hó  và phân tích hệ th ng xử lý MT 2(30,15) 

10 Xử lý chất thải bằng phư ng pháp nhiệt 2(30,15) 

11 Tái chế chất thải hữu c  2(30,15) 

12 Kỹ thuật xử lý bùn thải 3(45,15) 

13 Công nghệ tái sử dụng nước 2(30,15) 

14 Các hệ th ng xử lý đất ngập nước và hồ sinh học 2(30,15) 

15 Các quá trình xử lý bậc cao trong KTMT 3(45,15) 

16 Thực nghiệm xử lý chất thải  2(0,45) 

17 Các quá trình sinh học trong KTMT 2(30,15) 

18 Các QT hó  học và hó  lý trong KTMT 3(45,15) 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐH VIỆT NHẬT – ĐHQG HÀ NỘI  

STT TÊN HỌC TRÌNH TÍN CHỈ 
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Thạc sĩ Kỹ thuật:  

Khối kiến thức chung 9TC 

1 Triết học 3 TC 

2 Tiếng Anh - 

3 Tiếng Nhật 6 TC 

4 Phư ng pháp nghiên cứu khoa học - 

 Khối kiến thức cơ sở + Chuyên ngành  

a) Bắt buộc 14TC  

1 C  sở khoa học bền vững 3 TC 

2 PP luận và hệ th ng thông tin kho  học bền vững 3 TC 

3 Hệ th ng quản lý môi trường 2 TC 

4 Phân tích môi trường 2 TC 

5 Đánh giá và mô hình hó  môi trường 2 TC 

6 Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải 2 TC 

b) Tự chọn  21/41TC 

1 Tiếng Anh học thuật 4 TC 

2 Chu trình vật chất và quản lý chất thải rắn 3 TC 

3 Quản lý môi trường tại Nhật Bản 2 TC 

4 Các vấn đề môi trường toàn cầu 2 TC 

5 Phân tích môi trường nâng c o 3 TC 

6 Sức khỏe môi trường 2 TC 

7 Hó  học môi trường nâng c o 3 TC 

8 Kiểm soát phát thải và ô nhiễm không khí 3 TC 

9 Quản lý chất thải công nghiệp và nguy hại 2 TC 

10 Công nghệ vi sinh môi trường 3 TC 

11 Thực hành vi sinh môi trường 3 TC 
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12 Kỹ thuật phản ứng hó  học 3 TC 

13 

Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải tiên tiến và tái sử dụng 

nước thải 
3 TC 

14 ứng dụng công nghệ môi trường ở các nước châu Á 3 TC 

15 Ứng dụng máy tính trong môi trường 2 TC 

16 Thực tập kỹ thuật môi trƣờng 6 TC 

 Luận v n tốt nghiệp 14 TC 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  

STT TÊN HỌC TRÌNH TÍN CHỈ 

Thạc sĩ Kỹ thuật:  

Khối kiến thức chung 7TC 

1 Triết học 3TC 

2 Tiếng Anh 2TC 

3 Phư ng pháp nghiên cứu khoa học 2TC 

 Khối kiến thức cơ sở + Chuyên ngành 30 TC 

1 Độc học môi trường 2TC 

2 Th y lực học môi trường 2TC 

3 Kỹ thuật xử lý nước u ng nâng c o 2TC 

4 Quản lý và khôi phục nguồn nước sông đ ng bị ô nhiễm và suy 

thoái 

2TC 

5 Tái sử dụng chất thải 2TC 

6 Kỹ thuật xử lý nước thải nâng c o 2TC 

7 Kỹ thuật xử lý không khí bị ô nhiễm nâng c o 2TC 

8 Tái sử dụng chất thải 2TC 

9 Xử lý nước thải bằng sinh học 2TC 
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10 Giám sát môi trường 2TC 

11 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại nâng c o 2TC 

12 Thực nghiệm chuyên ngành kỹ thuật môi trường 2TC 

13 Quy hoạch và quản lý môi trường nâng c o 2TC 

14 Xử lý nước thải chi phí thấp 2TC 

15 Cấp thoát nước nông thôn và vệ sinh môi trường nâng c o 2TC 

 Luận văn tốt nghiệp  

 

 

 


