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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA ĐỊA LÝ 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                                                                                                          

DANH SÁCH HƯỚNG NGHIÊN CỨU,  TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN NCS ĐĂNG KÝ NĂM 2017 

KHOA ĐỊA LÝ 
 

STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

1  

NHÓM ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC 

SINH THÁI CẢNH QUAN, CẢNH QUAN 

ỨNG DỤNG  

- Nghiên cứu đặc điểm, đánh giá cảnh 

quan/phân tích cấu trúc cảnh quan phục vụ: 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường; 

 + Phát triển bền vững nông/lâm/ngư 

nghiệp và du lịch; 

 + Xác lập các mô hình hệ kinh tế sinh thái 

- Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan 

phục vụ phát triển bền vững nông, lâm 

nghiệp và du lịch; 

- Cảnh quan và hành lang  sinh thái / hành 

lang đa dạng sinh học trên lục địa 

- Nghiên cứu cấu trúc và đặc điểm sinh thái 

cảnh quan đô thị; 

- Nghiên cứu đa dạng cảnh quan 

- Quy hoạch cảnh quan/tổ chức không gian 

lồng ghép phát triển bền vững, thích ứng 

Sử dụng hợp lý tài 

nguyên  và bảo vệ môi 

trường  

Quy hoạch không gian 

phát triển kinh tế và bảo 

vệ môi  

GS.TS Nguyễn Cao Huần 

(huannc52@gmail.com) 

GS.TS Trương Quang Hải 

(haitq_ivides@yahoo.com) 

PGS.TS Phạm Quang Tuấn 

(phamquangtuan@hus.edu.vn) 

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải 

(phhoanghai@yahoo.com) 

PGS.TS Đặng Văn Bào 

PGS.TS Vũ Văn Phái  

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh  

PGS.TS Trần Anh Tuấn 

(tuanboby@yahoo.com) 

TS Phạm Quang Anh 

(anhpq@geography-vnu.edu.vn) 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

TS Trần Văn Trường  

 

- Địa lý tự nhiên  

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

 

2017 

mailto:phhoanghai@yahoo.com
mailto:anhpq@geography-vnu.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 

- Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh/ cảnh 

quan văn hóa, di sản tự nhiên và di sản văn 

hóa. 

 

-Nghiên cứu quy hoạch không gian sử dụng 

hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

(các vùng lãnh thổ và địa phương) 

-Nghiên cứu và định hướng sử dụng và cải 

tạo các cảnh quan sau khai thác khoáng sản 

- Nghiên cứu liên kết và quản trị vùng trong 

khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

2  

 

NHÓM CÁC ĐỀ TÀI VỀ ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH 

GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC  

- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường 

làng nghề/ dự án công nghiệp. 

- Đánh giá môi trường chiến lược dự án quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch sử dụng đất 

- Nghiên cứu, đê xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và 

cộng đồng về môi trường trên cơ sở vận 

dụng các công cụ quản lý tài nguyên và môi 

trường. 

 Môi trường  

GS.TS Trương Quang Hải 

(haitq_ivides@yahoo.com) 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh  

PGS.TS Trần Anh Tuấn 

(tuanboby@yahoo.com) 

 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

3  
LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC 

LÃNH THỔ  

Quy hoạch và tổ chức 

lãnh thổ đô thị, nông thôn 

GS.TS Trương Quang Hải 

(haitq_ivides@yahoo.com) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  
2017 

mailto:tuanboby@yahoo.com
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

 

- Phân tích cơ cấu kinh tế phục vụ tổ chức 

lãnh thổ 

- Lượng giá tài nguyên và môi trường 

- Quy hoạch cảnh quan đô thị và nông thôn. 

- Phân tích biến đổi cảnh quan đô thị và 

nông thôn trong quá trình đô thị hóa 

-  

- Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái ở 

các vườn quốc gia Việt Nam 

- Tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái và phát 

triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở 

các khu vực có tiềm năng. 

- Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng 

gắn với xóa đói giảm nghèo 

 

PGS.TS Phạm Quang Tuấn 

(phamquangtuan@hus.edu.vn) 

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải 

(phhoanghai@yahoo.com) 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh  

PGS.TS Trần Anh Tuấn 

(tuanboby@yahoo.com) 

TS Phạm Quang Anh 

(anhpq@geography-vnu.edu.vn) 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

GS.TS Nguyễn Cao Huần 

(huannc52@gmail.com) 

 

PGS.TS Nguyễn Thị Hải 

nguyenthihai@hus.edu.vn 

 

- Địa lý tự nhiên 

4  

NHÓM ĐỀ TÀI THUỘC ĐỊA LÝ TÀI 

NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ  

BIỂN ( SINH THÁI CẢNH QUAN, ĐỊA 

MẠO BIỂN, ĐỊA LÝ NHÂN VẰN VÀ 

KTST) 

- Nghiên cứu cảnh quan biển đảo phục vụ 

khai thác, sử dụng  và bảo tồn tài nguyên 

 - Nghiên cứu quy hoạch không gian phát 

triển kinh tế  gắn với bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo 

   - Cơ sở tự nhiên,kinh tế xã hội, môi 

trường và  Mô hình kinh tế sinh thái đảo 

- Phát triển kinh tế 

biển đảo  

- Sử dụng hợp lý 

tài nguyên và bảo 

vệ môi trường 

biển  

GS.TS Nguyễn Cao Huần 

(huannc52@gmail.com) 

GS.TS Trương Quang Hải  

(haitq_ivides@yahoo.com) 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn) 

PGS.TS Nguyễn Hiệu  

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải 

(phhoanghai@yahoo.com) 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh 

- Địa lý tự nhiên  

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

- Địa mạo và Địa lý –

MT biển   

2017 

mailto:phamquangtuan@hus.edu.vn
mailto:anhpq@geography-vnu.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
mailto:huannc52@gmail.com
mailto:nguyenthihai@hus.edu.vn
mailto:haitq_ivides@yahoo.com
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:vuvanphai@yahoo.com.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

- Cảnh quan và hành lang  sinh thái / 

hành lang đa dạng sinh học ven biển 

- Mô hình kinh thế sinh thái thích ứng 

với biến đổi khí hậu  

- Tổ chức quy hoạch phát triển kinh 

tế biển đảo   

- Quy hoạch lãnh thổ và mô hình du 

lịch sinh thái biển đảo  

- Bồi xói bờ biển  

       - Hành lang bảo vệ bờ biển  

-  

TS Phạm Quang Anh 

(anhpq@geography-vnu.edu.vn) 

 

5  

LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

- Nghiên cứu địa lý thổ nhưỡng phục vụ sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất; 

- Nghiên cứu hiện trạng và biến động sử 

dụng đất; 

- Nghiên cứu đánh giá đất/ hệ thống sử 

dụng đất đai  và quy hoạch sử dụng đất đai  

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông  thôn 

bền vững trong bối cảnh kinh tế thị trường 

và biến đổi khí hậu.  

- Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép phát 

triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí 

hậu, bảo vệ môi trường và tăng trưởng 

xanh. 

 

- Nghiên cứu xói mòn đất đất phục vụ  bảo 

vệ, cải tạo đất . 

- Đánh giá hiệu quả chuyển đổi mục đích sử 

- Sử dụng hợp lý tài 

nguyên  và bảo vệ 

môi trường  đất  

 

PGS.TS Phạm Quang Tuấn 

(phamquangtuan@hus.edu.vn) 

PGS.TS Trần Văn Tuấn 

(tranvantuan@hus.edu.vn) 

TS. Thái Thị Quỳnh Như 

TS Mẫn Quang Huy 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

GS.TS Nguyễn Cao Huần 

(huannc52@gmail.com) 

 

- Quản lý đất đai  

-  Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

- Địa lý tự nhiên  

2017 

mailto:anhpq@geography-vnu.edu.vn
mailto:tranvantuan@hus.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

dụng đất nông nghiệp. 

- Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất đai cho 

phát triển đô thị. 

- Quy hoạch sử dụng đất đai gắn với xây 

dựng nông thôn mới 

- Lượng giá tài nguyên và thiệt hại môi 

trường và lồng ghép trong công tác quy 

hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương. 

6  

Nghiên cứu giảm nhẹ thiệt hại do biến thiên 

nhiên (lũ lụt; trượt lở đất; xói mòn đất; xói 

lở bờ sông, bờ biển,…)  

- Địa mạo ứng dụng 

- Quản lý đới bờ 

- Bảo vệ tài nguyên môi 

trường 

GS.TS. Đào Đình Bắc 

(bacdd@fpt.vn) 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

PGS.TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

- Địa mạo & Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

7  
Nghiên cứu địa mạo, tài nguyên địa hình 

cho quy hoạch và phát triển bền vững 

- Địa mạo ứng dụng 

- Quản lý đới bờ 

- Du lịch 

 

PGS.TS. Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@hus.edu.vn) 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

GS.TS. Đào Đình Bắc 

(bacdd@fpt.vn) 

PGS.TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

8  

Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS trong 

nghiên cứu địa mạo (địa mạo định lượng), 

tài nguyên & môi trường biển, đánh giá tai 

biến thiên nhiên và phân      tích rủi ro tai 

biến thiên nhiên (lũ; trượt lở; xói mòn đất; 

xói lở bờ sông, bờ biển) 

- Địa  mạo ứng dụng 

- Ứng dụng công nghệ 

không gian 

PGS.TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

- Địa mạo & Cổ địa lý 

- Bản đồ Viễn thám và 

Hệ thông tin địa lý 

2017 

mailto:bacdd@fpt.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn
mailto:vuvanphai@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:bacdd@fpt.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

9  Nghiên cứu hình thái động lực bờ biển 

-Địa mạo bờ biển 

-Địa lý và môi trường 

biển 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn) 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

2017 

10  
Nghiên cứu biến động bờ biển phục vụ 

quản lý thống nhất đới bờ biển 

-Địa mạo bờ biển 

-Địa lý và môi trường 

biển 

-Quản lý môi trường đới 

bờ biển 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn) 

PGS.TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

2017 

11  
Phân vùng sử dụng lãnh thổ phục vụ quản 

lý thống nhất đới bờ biển 

-Địa mạo bờ biển 

-Địa lý và môi trường 

biển 

-Quản lý môi trường đới 

bờ biển 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn) 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

2017 

12  
Nghiên cứu đa dạng địa học phục vụ bảo 

tồn các vùng karst 
-Địa mạo karst 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn) 

GS.TS. Đào Đình Bắc 

(bacdd@fpt.vn) 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

 

2017 

13  
Nghiên cứu tài nguyên địa hình, di sản 

thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch 

-Địa mạo chung 

-Địa lý tổng hợp 

-Địa lý và môi trường 

biển 

-Địa mạo bờ biển 

 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn)  

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

GS.TS. Đào Đình Bắc 

(bacdd@fpt.vn) 

PGS.TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

 

2017 

mailto:vuvanphai@yahoo.com.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn
mailto:vuvanphai@yahoo.com.vn
mailto:bacdd@fpt.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:bacdd@fpt.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn


 7 

STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

14  

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho 

phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường và 

phòng tránh thiên tai các vùng ven biển và 

biển đảo Việt Nam 

-Địa lý tổng hợp 

-Địa lý và môi trường 

biển 

-Địa mạo bờ biển 

 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn)  

 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

 

2017 

15  
Nghiên cứ xác lập cơ sở khoa học cho đề 

xuất bảo tồn, phát triển di sản thiên nhiên  

- Sử dụng hợp lý tài 

nguyên; 

 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn)  

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

2017 

16  

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho 

tăng cường liên kết vùng giữa các tỉnh Tây 

Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung 

Bộ, Đông Nam Bộ 

- Sử dụng hợp lý tài 

nguyên; 

- Địa lý tổng hợp 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

GS.TS Nguyễn Cao Huần 

(huannc52@gmail.com) 

PGS.TS Trần Anh Tuấn 

(tuanboby@yahoo.com) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

 

2017 

17  

Nghiên cứu biến động lòng sông trong 

Holocen muộn phục vụ xác định các điểm 

quần cư cổ, phát triển đô thị và phòng tránh 

thiên tai 

- Địa mạo truyền thống;  

- Địa mạo ứng dụng; 

- Địa lý tổng hợp 

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn 

PGS. TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

-Địa mạo và Cổ địa lý 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

2017 

18  

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho đề 

xuất hành lang bảo vệ bờ biển và quản lý 

các hoạt động trong hành lang 

- Địa mạo hiện đại; 

- Sinh thái, dihj vụ hệ 

sinh thái; 

- Địa lý nhân văn 

PGS TS Vũ Văn Phái 

(vuvanphai@yahoo.com.vn)  

PGS.TS. Đặng Văn Bào 

(dangvanbao@hus.edu.vn) 

GS.TS. Đào Đình Bắc 

(bacdd@fpt.vn) 

PGS.TS. Nguyễn Hiệu 

(nguyenhieu@hus.edu.vn) 

 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn
mailto:dangvanbao@hus.edu.vn
mailto:bacdd@fpt.vn
mailto:nguyenhieu@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

19  

- Nghiên cứu những thay đổi tập quán canh 

tác đất dốc và biến đổi sinh kế ở các dân tộc 

miền núi 

- Nghiên cứu đa dạng cảnh quan, đa dạng 

nhân văn lãnh thổ miền núi phục vụ phát 

triển du lịch văn hóa – sinh thái và xóa đói 

giảm nghèo. 

Nghiên cứu địa lý tổng 

hợp  

TS. Vũ Kim Chi 

vukimchi@gmail.com 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

20  

- Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái ở 

các vườn quốc gia Việt Nam 

- Tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái và phát 

triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở 

các khu vực có tiềm năng. 

Bảo vệ, sử dụng hợp lý 

tài nguyên 

PGS.TS Nguyễn Thị Hải 

nguyenthihai@hus.edu.vn 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

21  

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng 

gắn với xóa đói giảm nghèo 

 

Bảo vệ, sử dụng hợp lý 

tài nguyên 

PGS.TS Nguyễn Thị Hải 

nguyenthihai@hus.edu.vn 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

22  

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững ở 

các điểm, các khu du lịch 

 

Bảo vệ, sử dụng hợp lý 

tài nguyên 

PGS.TS Nguyễn Thị Hải 

nguyenthihai@hus.edu.vn 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
2017 

23  

Biến động sử dụng đất và lớp phủ đất đô thị 

ở Việt Nam: Tiếp cận viễn thám và GIS 

(lấy ví dụ thành phố Hội An, Quảng Nam; 

Huế, TT Huế; Vũng Tàu, Phan Thiết….) 

 

Nghiên cứu biến động sử 

dụng đất và lớp phủ đất 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

24  

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS đa phương tiện 

phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Việt 

Nam  

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

2017 

mailto:vukimchi@gmail.com
mailto:nguyenthihai@hus.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
mailto:nguyenthihai@hus.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
mailto:nguyenthihai@hus.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

môi trường 

25  

- Đánh giá sử dụng đất ven biển bằng công 

nghệ viễn thám và GIS 

- Phân tích biến động và lượng giá tác động 

của thiên tai và biến đổi khí hậu tới biến đổi 

sử dụng đất, di dân và sinh kế của cư dân 

ven biển miền Trung. 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

26  

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu tài nguyên nước mặt khu vực Hà Nội 

mở rộng 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

27  
Viễn thám và GIS phục vụ nghiên cứu biến 

đổi khí hậu ở Việt Nam 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

28  

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu ô nhiễm môi trường  dọc sông Tô Lịch, 

Hà Nội 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

29  
Nghiên cứu cây hoa hồi ở Việt Nam: Tiếp 

cận viễn thám và GIS 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

30  
Nghiên cứu tôm hùm ở Việt Nam: tiếp cận 

viễn thám và GIS 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

31  
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu đa dạng sinh học ở Việt Nam 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:anthinhhus@gmail.com
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

môi trường nguyendinhminh@hus.edu.vn - Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

32  
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu đa dạng địa học  ở Việt Nam 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

33  
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu nước khoáng  ở Việt Nam 

Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

34  
Giải pháp GIS cho quy hoạch và quản lý đô 

thị ven biển ở Việt Nam 

Ứng dụng viễn thám và 

GIS trong nghiên cứu đô 

thị 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

35  

Địa tin học phục vụ quản lý carbon và năng 

lượng tái sinh 

 

Địa tin học trong ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 

ndminhvnu@yahoo.com; 

nguyendinhminh@hus.edu.vn 

-Bản đồ viễn thám và 

GIS 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

2017 

36  Thành lập bản đồ bằng công nghệ hiện đại 
Thành lập, nâng cao chất 

lượng bản đồ 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

37  
Phương pháp bản đồ trong nghiên cứu tài 

nguyên, môi trường 

Ứng dụng bản đồ trong 

nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

38  Cơ sở khoa học thiết kế và biên tập bản đồ 
Thành lập, nâng cao chất 

lượng bản đồ 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

39  
Phân tích bản đồ địa hình cho công tác 

quản lý, quy hoạch lãnh thổ 

Ứng dụng bản đồ trong 

nghiên cứu tài nguyên 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:ndminhvnu@yahoo.com
mailto:nguyendinhminh@hus.edu.vn
mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

môi trường  

40  

Xác lập cơ sở khoa học thành lập bản đồ số, 

bản đồ điện tử, bản đồ  multimedia, mạng, 

atlas, atlas điện tử 

Cơ sở lý luận trong bản 

đồ học 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

41  
Nghiên cứu phát triển cơ sở lý luận trong 

bản đồ học 

Cơ sở lý luận trong bản 

đồ học 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

42  
Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ 

công tác quản lý, quy hoạch lãnh thổ 

Cơ sở lý luận trong bản 

đồ học 

PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 

nhuthixuan@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

43  

Nghiên cứu ứng dụng mô hình fractal để 

nâng cao độ chính xác phân loại ảnh số 

 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học viễn thám và GIS 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

44  

Nghiên cứu ứng dụng webmapping trong 

quản lý và dự báo tai biến ở vùng núi phía 

bắc Việt Nam 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

45  

Phát triển phương pháp đánh giá độ ẩm đất 

và phân loại đất ẩm trên cơ sở sử dụng kết 

hợp tư liệu viễn thám quang học và viễn 

thám radar 

 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

46  

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu môi trường dải ven biển Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

47  
Nghiên cứu tính nhạy cảm sinh thái bằng 

công nghệ viễn thám và GIS 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

48  
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS 

trong nghiên cứu sự lan truyền chất dioxin 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
mailto:nhuthixuan@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

ở Việt Nam nguyên môi trường  

49  

Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS 

trong dự báo trượt lở đất ở miền núi cao 

Việt Nam 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

50  

Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS 

trong dự báo nguy cơ nhiềm mặn ở dải đất 

ven biển Việt Nam 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

51  
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS 

trong dự báo cháy rừng 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

52  

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng 

trong việc vận hành hệ thống cấp thoát 

nước với sự hỗ trợ của viễn thám và GIS 

 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthach@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

53  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử 

dụng đất nông nghiệp và sinh kế dựa trên 

phân tích không gian 

 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Phạm Văn Cự 

phamvancu@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

54  

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS 

trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến 

đổi khí hậu 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS. TS. Phạm Văn Cự 

phamvancu@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

55  

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS 

nghiên cứu biến đổi không gian đô thị Việt 

Nam 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

dinhthibaohoa@hus.edu.vn 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

(anthinhhus@gmail.com) 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

56  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa đói nghèo và 

dịch bệnh bằng công nghệ viễn thám và 

GIS 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

dinhthibaohoa@hus.edu.vn 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:nguyenngocthach@hus.edu.vn
mailto:phamvancu@hus.edu.vn
mailto:phamvancu@hus.edu.vn
mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

 

57  

Nghiên cứu đánh giá mức độ dễ bị tổn 

thương của các hệ sinh thái trước các tác 

động môi trường 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

58  

Lập trình Hệ thống ra quyết định (DSS) 

bằng mã nguồn mở phục vụ quản lý tài 

nguyên môi trường và quy hoạch lãnh thổ 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

59  Xây dựng mô hình biến động sử dụng đất 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

dinhthibaohoa@hus.edu.vn 

TS. Vũ Kim Chi 

vukimchi@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

60  
Tác động của các yếu tố tự nhiên và kinh tế 

xã hội tới biến động sử dụng đất miến núi. 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

TS. Vũ Kim Chi 

vukimchi@gmail.com 

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh 

anthinhhus@gmail.com 

 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

61  

Xây dựng Mô hình SEIS trong quản lý 

thông tin môi trường 

( Shared Environmental Information 

System ) 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

TS. Bùi Quang Thành 

qthanh.bui@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

62  
Thống kê không gian trong nghiên cứu môi 

trường 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

TS. Bùi Quang Thành 

qthanh.bui@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

63  

Nghiên cứu ứng dụng chuỗi tư liệu Landsat 

TM/ETM+ đa thời gian đánh giá biến động 

lớp phủ phục vụ nghiên cứu biến động môi 

trường 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

PGS. TS. Nguyễn Đình Dương 

duong.nguyen2007@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
mailto:vukimchi@gmail.com
mailto:anthinhhus@gmail.com
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

64  

Nghiên cứu ứng dụng bộ dữ liệu phản xạ bề 

mặt Landsat (surface reflectance) trong 

đánh giá biến động lớp phủ rừng giai đoạn 

1990-2005 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo 

Hoadinhthibaohoa@hus.edu.vn 

PGS. TS. Nguyễn Đình Dương 

duong.nguyen2007@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

65  

Nghiên cứu ứng dụng bộ phần mềm hiệu 

chỉnh ảnh hưởng khí quyển, địa hình 

ATCOR phục vụ công tác xây dựng bản đồ 

rừng tại các vùng núi cao 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo 

Hoadinhthibaohoa@hus.edu.vn 

PGS. TS. Nguyễn Đình Dương 

duong.nguyen2007@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

66  

Nghiên cứu ứng dụng tư liệu Landsat 8 xây 

dựng cơ sở dữ liệu các khu vực trồng cây 

công nghiệp ở Việt Nam 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

PGS. TS. Nguyễn Đình Dương 

duong.nguyen2007@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

67  

Nghiên cứu ứng dụng bộ dữ liệu phản xạ bề 

mặt Landsat (surface reflectance) trong việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu đường bờ biển Việt 

Nam và khu vực lân cận. 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

dinhthibaohoa@hus.edu.vn 

PGS. TS. Nguyễn Đình Dương 

duong.nguyen2007@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

68  

Nghiên cứu ứng dụng GIS với sự tham gia 

của cộng đồng trong thích ứng biến đổi khí 

hậu và giảm thiểu tai biến  

 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

TS. Vũ Kim Chi 

vukimchi@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

69  
Ứng dụng viễn thám nghiên cứu môi 

trường bề mặt biển  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

70  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu các hệ sinh 

thái ven bờ  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

71  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu tai biến 

tràn dầu  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

72  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu trượt lở 

ngầm đáy biển  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

nguyên môi trường 

73  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu hệ thống 

đảo  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

74  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu tai biến đô 

thị  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

75  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu sụt lún  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

76  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu nước ngầm  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

77  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu địa lý y 

học  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

78  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu địa lý quân 

sự  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

79  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu tài nguyên 

rừng 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

80  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu đánh giá 

đất cho các mục tiêu sử dụng  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

81  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu xây dựng 

cơ sở dữ liệu chuyên đề  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

82  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu giao thông  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

83  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu lũ lụt  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

84  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu  cân bằng 

nước 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

85  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu du lịch   

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

86  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu  khảo cổ  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

87  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu  biến đổi 

khí hậu  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

88  Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu  khí tượng  

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

89  
Ứng dụng VT - GIS nghiên cứu  tìm kiếm 

khoáng sản   

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

90  

Ứng dụng viễn thám và GIS với sự tham 

gia của cộng đồng trong nghiên cứu biến 

đổi môi trường và phát triển bền vững thích 

ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tai 

biến thiên nhiên 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa 

dinhthibaohoa@hus.edu.vn 

TS. Vũ Kim Chi 

vukimchi@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

mailto:dinhthibaohoa@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

91  
Tác động của đô thị hóa đến biến động đất 

nông nghiệp ven đô Hà Nội 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Phạm Văn Cự 

cu.phamvan@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

92  
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu hình thái đô thị 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Phạm Văn Cự 

cu.phamvan@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

93  
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu bảo tồn đất ngập nước 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Phạm Văn Cự 

cu.phamvan@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

94  

Mô hình hóa không gian ứng dụng trong 

đánh giá thích ứng và giảm hiểu biến đổi 

khí hậu 

Ứng dụng VT và GIS 

trong  nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Phạm Văn Cự 

cu.phamvan@gmail.com 

Bản đồ viễn thám và 

GIS 
2017 

95  

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu đối với ngành hàng không dân dụng 

và đề xuất giải pháp thích ứng bằng công 

nghệ viễn thám và GIS 

Viễn thám và GIS 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

nguyenngocthachhus@gmail.com 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Nguyen.t.thuyhang@gmail.com 

TS. Bùi Quang Thành 

q.thanhbui@gmail.com  

Bản đồ, Viễn thám và 

GIS 
2017 

96   Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu 
Bản đồ, Viễn thám và 

GIS 

PGS.TS. Phạm Văn Cự 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Nguyen.t.thuyhang@gmail.com 

TS. Bùi Quang Thành 

q.thanhbui@gmail.com  

Bản đồ, Viễn thám và 

GIS 
2017 

97  
Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác dồn 

điền đổi thửa  

Công nghệ trong Quản lý 

đất đai 

PGS.TS. Trần Quốc Bình 

tranquocbinh@hus.edu.vn 

TS. Mẫn Quang Huy 

man.quang@gmail.com 

Quản lý đất đai 
2017 

98  
Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp xây 

dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu cấp 

Công nghệ trong Quản lý 

đất đai 

PGS.TS. Trần Quốc Bình 

tranquocbinh@hus.edu.vn 
Quản lý đất đai 

2017 

mailto:nguyenngocthachhus@gmail.com
mailto:Nguyen.t.thuyhang@gmail.com
mailto:Nguyen.t.thuyhang@gmail.com
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 
tỉnh TS. Mẫn Quang Huy 

man.quang@gmail.com 

99  
Nghiên cứu thực trạng và và giải pháp phát 

triển hạ tầng đất đai ở Việt Nam 

Công nghệ trong Quản lý 

đất đai 

PGS.TS. Trần Quốc Bình 

tranquocbinh@hus.edu.vn 

TS. Mẫn Quang Huy 

man.quang@gmail.com 

Quản lý đất đai 
2017 

100  
Nghiên cứu giá đất ở đô thị thành phố Hà Nội 

theo lý thuyết vị thế - chất lượng 
Quản lý đất đai 

PGS.TS. Trần Quốc Bình 

tranquocbinh@hus.edu.vn 

TS. Mẫn Quang Huy 

man.quang@gmail.com 

Quản lý đất đai 
2017 

101  Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp bền vững Quản lý đất đai 

PGS.TS. Trần Văn Tuấn 

tranvantuan@hus.edu.vn 

TS. Phạm Thị Phin 

phamthiphin@hus.edu.vn 

Quản lý đất đai 
2017 

102  
Nghiên cứu tác động của việc tích tụ đất nông 

nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất  
Quản lý đất đai 

PGS.TS. Trần Văn Tuấn 

tranvantuan@hus.edu.vn 

TS. Phạm Thị Phin 

phamthiphin@hus.edu.vn 

Quản lý đất đai 
2017 

103  
Nghiên cứu sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu 
Quản lý đất đai 

PGS.TS. Trần Văn Tuấn 

tranvantuan@hus.edu.vn 

TS. Phạm Thị Phin 

phamthiphin@hus.edu.vn 

TS. Mẫn Quang Huy 

man.quang@gmail.com 

Quản lý đất đai 
2017 

104  
Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp kết hợp 

với du lịch sinh thái 
Quản lý đất đai 

PGS.TS. Trần Văn Tuấn 

tranvantuan@hus.edu.vn 

TS. Phạm Thị Phin 

phamthiphin@hus.edu.vn 

Quản lý đất đai 
2017 

mailto:phamthiphin@hus.edu.vn
mailto:phamthiphin@hus.edu.vn
mailto:phamthiphin@hus.edu.vn
mailto:phamthiphin@hus.edu.vn
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STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên cứu 
Tên giảng viên hướng dẫn  

(cùng địa chỉ email) 
Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

105  
  - Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất đai cho 

phát triển đô thị. 
 

Quản lý đất đai 
TS. Mẫn Quang Huy 

mqhuy@hus.edu.vn  
Quản lý đất đai 

2017 

106  
- Quy hoạch sử dụng đất đai gắn với xây 

dựng nông thôn mới 
Quản lý đất đai 

TS. Mẫn Quang Huy 

mqhuy@hus.edu.vn 
Quản lý đất đai 

2017 

107  
- Đánh giá phân hạng đất đai phục vụ phát 

triển bền vững nông nghiệp cấp Huyện 
Quản lý đất đai 

PGS.TS Phạm Quang Tuấn 

(phamquangtuan@hus.edu.vn) 

 

Quản lý đất đai 
2017 

              

 

Hà Nội, ngày         tháng     năm 2017 

               TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

     PGS.TS. Phạm Quang Tuấn 

 

        

 

mailto:phamquangtuan@hus.edu.vn

