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Stt Cán bộ hướng dẫn Lĩnh vực nghiên cứu Hướng nghiên cứu Số lượng nghiên cứu sinh 

1 
PGS.TS. Lê Văn Thiện Khoa học đất, Môi trường đất & 

nước 

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

- Cải tạo đất 
02 

2 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự Khoa học đất, Môi trường đất & 

nước 

- Nghiên cứu các giải pháp giảm 

thiểu sự linh động và khả năng 

hút thu kim loại nặng của cây 

trồng 

- Sử dụng hợp lý các vùng đất ngập 

nước nội địa ở nước ta 

- Quản lý chất hữu cơ và giảm 

thiểu sự phát thải khí nhà kính từ 

các đất sản xuất nông nghiệp 

03 

3 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh Khoa học đất, Khoa học môi 

trường 

- Nghiên cứu đặc tính và khả năng 

ứng dụng của phytolith trong tế 

guột (Dicranopteris) để cải tạo 

đất. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số 

polycation hữu cơ đến sự phân tán 

của bùn đỏ nhằm đề xuất giải 

pháp hạn chế rủi ro và ô nhiễm 

môi trường từ hoạt động khai thác 

bauxit 

02 

4 
PGS.TS. Ngô Thị Tường Châu Công nghệ sinh học môi trường Nghiên cứu sản xuất chế phẩm 

sinh học/khoáng sét phục vụ cho 
01 



Stt Cán bộ hướng dẫn Lĩnh vực nghiên cứu Hướng nghiên cứu Số lượng nghiên cứu sinh 

xử lý môi trường và hạn chế dịch 

bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 

5 

TS. Trần Thiện Cường Môi trường đất và nước Đánh giá chất lượng môi trường 

đất và nước, đề xuất các giải pháp 

quản lý và sử dụng bền vững 

01 

6 

TS. Trần Thị Tuyết Thu Khoa học đất, Khoa học môi 

trường 

- Ứng dụng biện pháp sinh học 

trong phục hồi suy thoái đất nhằm 

hướng đến nông nghiệp bền vững. 

- Đánh giá tính bền vững trong 

canh tác cây có múi ở miền Bắc 

VN 

01 

7 

TS. Nguyễn Ngân Hà Khoa học môi trường, Môi 

trường & PTBV 

- Nghiên cứu đa dạng sinh học và 

đề xuất các giải pháp phát triển bền 

vững các hệ sinh thái rừng ngập 

mặn ven biển 

-  Nghiên cứu đa dạng sinh học 

theo các hệ sinh thái của các vườn 

quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên 

và định hướng quy hoạch cho phát 

triển bền vững. 

- Nghiên cứu ước tính trữ lượng 

cacbon của rừng ngập mặn ven 

biển miền Bắc Việt Nam làm cơ 

sở để tính toán lượng CO2 phát 

thải từ suy thoái và mất rừng 

01 

8 

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Khoa học môi trường - Quản trị biển, vùng bờ biển và 

đảo 

- Quản lý tài nguyên và môi trường 

biển 

- Bảo tồn thiên nhiên biển 

- Quy hoạch và lập kế hoạch quản 

lý không gian biển 

03 



Stt Cán bộ hướng dẫn Lĩnh vực nghiên cứu Hướng nghiên cứu Số lượng nghiên cứu sinh 

- Quản lý tổng hợp biển và vùng 

9 

PGS.TS. Vũ Văn Mạnh Khoa học môi trường, Mô hình 

hóa môi trường 

- Đô thị thông minh bền vững 

- Bụi nano trong môi trường không 

khí 

- Quản lý và xử lý rác thải các 

trang trại chăn nuôi tập trung 

- Mô hình hóa và GIS trong đánh 

giá chất lượng, quản lý môi 

trường không khí 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của cây 

xanh đến môi trường không khí 

02 

10 

TS. Hoàng Anh Lê Khoa học môi trường - Ô nhiễm môi trường không khí và 

sức khỏe cộng đồng 

- Nghiên cứu về các chất ô nhiễm 

tồn lưu ngắn trong khí quyển (BC, 

CH4, O3) ảnh hưởng đến biến đổi 

khí hậu toàn cầu 

- Ô nhiễm không khí trong nhà 

 

11 

TS. Đỗ Hữu Tuấn Khoa học môi trường - Quản lý hồ và lưu vực, ô nhiễm 

môi trường nước, xử lý nước bằng 

wetland 

- Các hệ số xuất ô nhiễm 

01 

12 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Công nghệ môi trường, Hóa môi 

trường 

- Nghiên cứu xử lý nước thải chăn 

nuôi kết hợp thu hồi tài nguyên, 

năng lượng 

- Mô phỏng động học quá trình 

phân hủy yếm khí nước thải giàu 

hữu cơ để tối ưu hóa hiệu quả xử 

lý và thu hồi metan 

- Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện 

hóa 

03 

13 PGS.TS. Trần Thị Hồng Công nghệ môi trường, Hóa môi - Phân tích và xử lý ô nhiễm môi 02 



Stt Cán bộ hướng dẫn Lĩnh vực nghiên cứu Hướng nghiên cứu Số lượng nghiên cứu sinh 

trường trường 

- Ứng dụng công nghệ nano trong 

xử lý môi trường 

14 

TS. Phạm Thị Thúy Công nghệ môi trường - Nghiên cứu hệ thống xử lý nước 

phân tán loại bỏ kim loại nặng 

bằng vật liệu hấp phụ và nhựa 

trao đổi ion tái chế từ các sản 

phẩm thải 

01 

15 

GS.TS. Hoàng Xuân Cơ Khoa học môi trường - Ô nhiễm không khí 

- Năng lượng gió, năng lượng môi 

trường 

- Kinh tế môi trường 

02 

16 
PGS.TS. Trần Văn Thụy Khoa học môi trường, Môi 

trường và phát triển bền vững 

- Đa dạng sinh học và bảo tồn 
02 

17 

PGS.TS. Nguyễn Kiều Băng 

Tâm 

Khoa học môi trường - Vi sinh vật học ứng dụng 

- Các biện pháp sinh học trong bảo 

vệ môi trường 

02 

18 
TS. Nguyễn Thị Phương Loan 

 

Môi trường & Phát triển bền 

vững 

- Kinh tế tài nguyên môi trường 

- Sinh thái nhân văn 
01 

19 
TS. Lê Đức Minh Khoa học môi trường - Khoa học môi trường và bảo tồn 

sinh học 
01 
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