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PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội thành lập theo Quyết định số 

1583/QĐ-TTg ngày 23 tháng 08 năm 2010 của Thủ tƣớng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp 

Trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. Nhà trƣờng có truyền thống đào tạo 

hơn 60 năm với tiền thân là Trƣờng Sơ cấp khí tƣợng. Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, chịu sự quản lý Nhà nƣớc về giáo dục và đào 

tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đến nay, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã trở thành cơ sở 

đào tạo đa ngành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng: Quản lý đất đai, Công nghệ 

kỹ thuật Môi trƣờng, Khí tƣợng học, Thủy văn, Trắc địa Bản đồ và Thông tin Địa lý, 

Quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Kế toán, Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên, Công nghệ thông tin, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Khí 

tƣợng thủy văn biển.v.v... 

 Nhà trƣờng có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý nhà 

nƣớc, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng có 

trình độ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học; bồi dƣỡng thƣờng xuyên và chuẩn hóa cán bộ 

làm công tác quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ trên các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng, khoa học ứng dụng. Mục tiêu thành lập 

Trƣờng nhằm trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ cho ngành 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

               ———————————— 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                 
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Tài nguyên và Môi trƣờng từ Trung ƣơng, địa phƣơng, các doanh nghiệp và cộng đồng. 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trƣờng đã là 554 ngƣời, đội ngũ cán bộ 

giảng dạy là 394 ngƣời. Trong đó Phó giáo sƣ: 16 ngƣời, Tiến sĩ: 75 ngƣời; Thạc sĩ: 289 

ngƣời; 70 nghiên cứu sinh đang học tập tại các trƣờng trong nƣớc và quốc tế và còn 

lại là trình độ Đại học. Trƣờng có 31 đơn vị trực thuộc bao gồm 9 Phòng, 12 Khoa, 3 Bộ 

môn trực thuộc, 7 Trung tâm và Ban quản lý dự án. 

Mặc dù là một trƣờng đại học mới đƣợc thành lập nhƣng với lợi thế của một 

trƣờng đại học trẻ, đào tạo các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quản lý, 

đƣợc sự ủng hộ và giúp đỡ của cả Bộ chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo nên những 

năm vừa qua, Nhà trƣờng đã vƣợt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt đƣợc nhiều thành 

quả về đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh viên, xây dựng cơ sở vật 

chất. Các thành quả này đã đƣợc các cơ quan quản lý Nhà nƣớc cũng nhƣ xã hội ghi 

nhận. Một số thành quả đạt đƣợc của Nhà trƣờng trong những năm gần đây:  

a. Về đào tạo 

Tính đến năm 2018, Trƣờng có khoảng 9.930 sinh viên đang theo học tại trƣờng 

thuộc các bậc Cao đẳng, liên thông và Đại học. Từ năm 2013 đến nay, Trƣờng đã dừng 

tuyển sinh đào tạo trình độ Trung cấp, giảm quy mô đào tạo Cao đẳng, tập trung đào tạo 

trình độ Đại học và hƣớng tới đào tạo Sau đại học. 

Trong công tác đào tạo, Nhà trƣờng đã xác định việc xây dựng chƣơng trình đào 

tạo là một trong những vấn đề then chốt để tạo thành công. Hiện nay, Nhà trƣờng đã tiến 

hành chuẩn hóa đồng loạt các chƣơng trình đào tạo tất cả các hệ Cao đẳng, Đại học của 

tất cả các ngành đào tạo theo hƣớng:  

- Rà soát và hoàn ch nh chƣơng trình đào tạo Đại học theo học chế tín ch  theo 

hƣớng liên thông, chuyển đổi giữa các cơ sở đào tạo, các chuyên ngành đào tạo; 

- Đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo tín ch ; xây dựng kịp thời và thực hiện các 

chƣơng trình đào tạo mới theo hƣớng song bằng (học cùng một lúc hai chƣơng trình đào 

tạo); 

- Đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa các chƣơng trình đào tạo đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên môi trƣờng và nhu cầu xã hội; 

- Đặt mục tiêu, mỗi chƣơng trình đào tạo có ít nhất từ 3 - 5 môn học chuyên môn 

giảng dạy bằng tiếng Anh, bắt đầu từ năm 2015. 

Song song với việc xây dựng, chuẩn hóa chƣơng trình đào tạo, trong 5 năm gần 

đây, công tác xây dựng chƣơng trình và biên soạn giáo trình các hệ Đại học, Cao đẳng 

luôn đƣợc Nhà trƣờng chú trọng và về cơ bản đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của đào tạo. Tổng 

số giáo trình Cao đẳng đã biên soạn và đƣợc nghiệm thu là 103 cuốn, tổng số giáo trình 

Đại học đã biên soạn và đƣợc nghiệm thu là 82. Công tác biên soạn chƣơng trình và giáo 

trình đƣợc Nhà trƣờng xác định là một trong những công trình nghiên cứu khoa học, có 
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cơ chế chính sách và chế độ kinh phí hợp lý. Các chƣơng trình và giáo trình đƣợc xây 

dựng, thẩm định và đánh giá có sự tham gia của những những nhà khoa học, giảng viên, 

những nhà quản lý có trình độ, có năng lực chuyên môn do đó chất lƣợng có thể nói đã 

đạt yêu cầu.  

Nhà trƣờng cũng yêu cầu các khoa, bộ môn đào tạo sử dụng bộ giáo trình, tài liệu 

tham khảo của đại học nƣớc ngoài có uy tín phù hợp với điều kiện của Trƣờng Đại học 

Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội, bổ sung những giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng 

yêu cầu của Việt Nam. Khuyến khích khai thác, sử dụng các giáo trình điện tử, các học 

liệu mở của các trƣờng đại học trên thế giới, các sách, tạp chí khoa học, thông tin tƣ liệu 

để cán bộ và sinh viên tham khảo. 

b. Về Khoa học và Công nghệ 

Những năm qua, Trƣờng đã chú trọng đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu KHCN 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đã đạt đƣợc nhiều kết quả, tạo tiền đề để đẩy 

mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu KHCN. Trong những năm là trƣờng Cao đẳng, hàng 

năm Trƣờng ch  có một vài đề tài cấp cơ sở, rất ít đề tài cấp bộ, cấp Nhà nƣớc. Từ khi 

thành lập Trƣờng Đại học, hoạt động Khoa học công nghệ của Nhà trƣờng đã có những 

thay đổi mạnh mẽ cả về chất và về lƣợng cụ thể: 

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Trƣờng đã triển khai thực hiện đƣợc 01 đề 

tài cấp Nhà nƣớc, 16 đề tài cấp Bộ, 44 đề tài cấp cơ sở, và hàng trăm đề tài nghiên cứu 

khoa học của giang viên không lấy kinh phí nhà nƣớc và của sinh viên đã đƣợc triển khai. 

Các đề tài KHCN chủ yếu tập trung đề cập đến việc thực hiện chiến lƣợc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nƣớc, bộ ngành và gắn với yêu cầu đào tạo theo từng lĩnh vực của Nhà trƣờng. Các đề 

tài NCKH do giảng viên của Trƣờng tiến hành nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn đã có 

những đóng góp đáng kể trong việc giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Công tác 

NCKH của Trƣờng đã góp phần bồi dƣỡng và nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho 

đội ngũ cán bộ, giảng viên, là động lực thúc đẩy nâng cao chất lƣợng đào tạo. Đặc biệt là 

thông qua NCKH, nhiều giảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình, qua đó 

khẳng định nguồn nhân lực chất lƣợng cao của Nhà trƣờng đang đƣợc bổ sung cả về chất 

và lƣợng. 

c. Về nguồn nhân lực 

Kể từ khi thành lập trƣờng đại học, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trƣờng không 

ngừng đƣợc tăng cƣờng về số lƣợng và chất lƣợng đặc biệt là đội ngũ giảng viên. 

Năm 2010, khi mới nâng cấp lên đại học, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trƣờng 

ch  có 253 ngƣời, trong đó có 198 cán bộ giảng dạy. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên 

của Trƣờng đã là 554 ngƣời. Song song với việc tăng nhanh về số lƣợng, công tác bồi 

dƣỡng đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy đƣợc Trƣờng đặc biệt quan 
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tâm nhất là đối với đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Phó giáo sƣ, Giáo sƣ. Cùng với 

sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, bên cạnh các chính sách chung của Nhà nƣớc, 

Trƣờng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dƣỡng 

đội ngũ, do đó, cán bộ giảng viên có nhiều cơ hội tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn và 

dài hạn trong và ngoài nƣớc. 

d. Về học sinh, sinh viên của trƣờng 

Tính đến thời điểm 2018, số lƣợng sinh viên theo học tại Trƣờng là 9.936 sinh 

viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận nhiệm vụ công tác tại các đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng và các ngành nghề khác đáp ứng 

nhu cầu của xã hội.  

Từ năm 2013 đến nay, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã tổ 

chức triển khai các hoạt động đánh giá, điều tra, khảo sát đối với sinh viên đã tốt nghiệp. 

Kết quả điều tra cho thấy, về cơ bản, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã khởi nghiệp thành 

công; đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hỏi và bƣớc đầu có những đóng góp cho sự phát triển 

của các đơn vị, doanh nghiệp; từng bƣớc tiếp cận với xu thế khoa học công nghệ tiên tiến 

đƣợc ứng dụng tại nơi làm việc. Các đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá chất 

lƣợng đào tạo (đầu ra) ở mức độ tốt; 

e. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

khoa học 

Cùng với sự phát triển về nhân lực, chƣơng trình đào tạo, Nhà trƣờng đã có những 

bƣớc đi thích hợp xây dựng và cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất của Trƣờng. Nhiều cơ 

sở giảng đƣờng tổng hợp giảng dạy theo học chế tín ch , trang bị máy chiếu phục vụ cho 

học tập và giảng dạy, nhà ở của sinh viên đƣợc cải tạo thành những khu khép kín, đƣờng 

xá, điện nƣớc đƣợc nâng cấp khang trang. Một số số liệu về cơ sở vật chất phục vụ đào 

tạo và nghiên cứu khoa học của Trƣờng: 

Toàn trƣờng hiện có khoảng 1032 máy vi tính, 31 máy photocopy, 128 máy in, 47 

máy chiếu để phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý, hầu hết máy tính đã đƣợc nối mạng 

nội bộ và internet. 

Trung tâm thƣ viện có trên 3662 đầu sách trong đó 189 giáo trình và 3473 đầu sách 

tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, 3670 cuốn luận văn, luận án và hàng trăm loại 

báo, tạp chí và ấn phẩm. Có 03 phòng đọc sách, đọc báo và tạp chí; một phòng tra cứu 

Internet có hơn 70 máy tính với các trang thiết bị tiên tiến; 02 phòng mƣợn với diện tích 

1.100m2. Từ năm 2012 dự án trung tâm Thƣ viện điện tử hoàn thành đƣa vào sử dụng đã 

từng bƣớc đáp ứng nhu cầu về thông tin cho cán bộ và sinh viên. 

Trƣờng có 10 phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Môi trƣờng, Khí tƣợng thủy 

văn, Địa chất khoáng sản và 04 phòng Công nghệ Trắc địa bản đồ, phòng Công nghệ địa 

chính; 01 phòng Công nghệ Viễn thám và GIS; Phòng Thí nghiệm Tài nguyên nƣớc và 
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Đại chất; Phòng Công nghệ thông tin đƣợc đầu tƣ nâng cấp, mua mới theo các dự án đã 

từng bƣớc đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên với diện tích sử dụng 500 m
2
. 

Các phƣơng tiện, thiết bị phục vụ đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, học tập nhƣ 

máy chiếu đa năng, video, phòng học đa phƣơng tiện đang từng bƣớc đƣợc đầu tƣ nâng 

cấp, lắp đặt mới. 

Đầu năm 2014, tòa nhà 10 tầng với 06 tầng sử dụng làm phòng học và 04 tầng sử 

dụng làm phòng làm việc cho khoa và bộ môn đã đáp ứng đƣợc cơ bản các yêu cầu về 

phòng học, phòng làm việc cho sinh viên, giảng viên. 

Tòa nhà 7 tầng đang dần hoàn thiện và dự kiến sẽ đƣa vào sử dụng tháng 12/2018. 

Khu Ký túc xá sinh viên có tổng diện tích khoảng 3.500 m
2
 có khả năng đáp ứng 

chỗ ở cho khoảng 600 sinh viên. Đầu năm 2015, Nhà trƣờng còn đƣợc Thành phố Hà Nội 

bàn giao căn ký túc xá cho sinh viên đã hoàn thiện tại đƣờng Nguyễn Cơ Thạch, quận 

Nam Từ Liêm để đƣa vào khai thác, sử dụng. 

Ngày 10/01/1955, lớp sơ cấp Khí tƣợng đầu tiên với 7 học viên do Phó Chủ tịch 

Quốc hội, Giám đốc Nhà Khí tƣợng, Giáo sƣ Nguyễn Xiển trực tiếp phụ trách và khai 

giảng tại số 4 Đặng Thái Thân, Hà Nội và từ đó ngày 10/01 hàng năm đƣợc lấy làm ngày 

truyền thống đào tạo ngành Khí tƣợng Thủy văn. 

Lịch sử phát triển của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội gắn liền 

với lịch sử phát triển của ngành Khí tƣợng Thủy văn. Trƣờng cũng đã trải qua nhiều lần 

đổi tên (Trƣờng Sơ cấp Khí tƣợng: 1955 -1960, Trƣờng Trung cấp Khí tƣợng: 1961 -

1967, Trƣờng Cán bộ Khí tƣợng: 1967 -1976, Trƣờng Cán bộ KTTV: 1976 -1994, 

Trƣờng Cán bộ KTTV Hà Nội: 1994 - 2001, Trƣờng Cao đẳng KTTV Hà Nội: 2001 - 

2005, đến năm 2005, Trƣờng đƣợc hợp nhất với Trƣờng Trung học Địa chính TW1 và có 

tên gọi là Cao Đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. Ngày 23/08/2010, Trƣờng đƣợc 

đổi tên thành Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. Đến nay, Trƣờng đang 

trên đà phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, cả về quy mô và chất lƣợng đào tạo. 

1.2. Thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý 

biển đảo và đới bờ. 

Với tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế biển, Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp Hành 

TW Đảng (Khóa X) ban hành Nghị quyết về Chiến lƣợc biển Việt Nam đến năm 2020 

với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia mạnh từ biển, giàu lên từ biển theo hƣớng phát 

triển bền vững phấn đấu đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP; 55-60% tổng kim ngạch 

xuất khẩu của cả nƣớc; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện thêm một bƣớc đáng kể 

đời sống cho nhân dân vùng biển và ven biển. 

Để thực hiện Chiến lƣợc biển Việt Nam, từ năm 2008 Chính phủ đã ban hành và 

phê duyệt nhiều nghị quyết và quyết định: một số giải pháp cấp bách trong quản lý nhà 

nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng biển; đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý 
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bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo; quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam 

đến năm 2020... và gần đây, ngày 6/9/2013 Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành quyết định 

số 1570/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lƣợc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo 

vệ môi trƣờng biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Nhận định tầm quan trọng của phát triển kinh tế biển, Tiến sĩ Hồ Văn Hoành, Phó 

Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam đã đƣa ra 6 giải 

pháp trong đó có giải pháp rất quan trọng liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực cho 

Chiến lƣợc này: “Gấp rút đào tào và bồi dƣỡng cán bộ nghiên cứu quản lý các ngành 

kinh tế biển và cộng đồng dân cƣ ven biển không những có trình độ chuyên môn mà còn 

có kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền biển đảo, phấn đấu đến 

năm 2020 t  lệ lao động qua đào tạo vƣợt trên 80%. Đồng thời đề nghị Chính phủ giao 

cho các ngành chức năng đƣa nội dung giáo dục về kinh tế biển, biến đổi khí hậu, bảo vệ 

chủ quyền biển đảo và chƣơng trình giảng dạy ở các cấp học phổ thông, trung cấp, cao 

đẳng, đại học thuộc hệ chính quy về không chính quy”. 

Việt Nam có hơn 3.260km bờ biển với khoảng 360.000km
2
 vùng kinh tế đặc quyền 

giáp biển đông và vịnh Thái Lan là tiềm năng rất lớn cho phát triển kinh tế biển. Tuy 

nhiên, nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế biển còn rất hạn chế. Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đóng vai trò là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chủ 

yếu cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nƣớc. Trong những năm qua, Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã cung cấp hơn 300 kỹ sƣ Quản lý biển... góp phần đáng 

kể phát triển biển miền bắc nói riêng và Việt Nam nói chung nhƣng nguồn nhân lực phục 

vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế biển đến nay còn hạn chế. 

Hiện nay, Biển đã và sẽ chịu ảnh hƣởng nghiêm trọng nhất tác động của biến đổi 

khí hậu, vùng ven biển sẽ là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong xu hƣớng nghiên cứu 

các giải pháp thích ứng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, các nhà khoa học 

trong và ngoài nƣớc cùng với các cấp chính quyền đã và đang tổ chức nhiều cuộc hội 

thảo, các dự án nghiên cứu liên quan đến các tìm ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. 

Việc đào tạo nguồn nhân lực trong khuôn khổ chƣơng trình đào tạo thạc sĩ Quản lý biển 

đảo và đới bờ sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ nguồn nhân lực cho công tác nghiên 

cứu, xây dựng các giải pháp ứng phó tác động biến đổi khí hậu. 

Theo kết quả khảo sát ý kiến từ các cơ quan quản lý ngành (Các Chi cục thủy sản, 

Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.) thì trên 90% ý kiến của các địa phƣơng 

cho rằng rất cần nguồn nhân lực cho lĩnh vực Quản lý rất cần thiết để mở ngành đào tạo 

đại học Quản lý biển là nhu cầu cần có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật chuyên về quản lý 

các vấn đề vùng ven biển, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế biển ở các địa phƣơng 

này. Kết quả khảo sát cũng cho thấy trên 50% ý kiến cho rằng nếu mở ngành đào tạo cao 

học Quản lý biển và đới bờ sẽ đáp ứng đƣợc yêu cầu của địa phƣơng và sẽ hỗ trợ tích cực 
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cho sự phát triển kinh tế biển và ven biển của các địa phƣơng. Liên quan đến mức độ ủng 

hộ việc mở ngành, có 90% số ý kiến tán thành với mức độ rất ủng hộ. Nhiều lĩnh vực 

chuyên môn cũng đƣợc đề xuất bởi đại diện các địa phƣơng để đƣa vào trong chƣơng trình 

đạo tạo nhƣ quản lý môi trƣờng ven biển, nguồn lợi biển, quản lý và bảo vệ rừng ngập 

mặn, ứng dụng công nghệ GIS, quy hoạch thủy lợi, thủy sản, đánh giá tác động biến đổi 

khí hậu.. 

Theo kết quả điều tra năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về nhu cầu 

nhân lực quản lý Nhà nƣớc ngành Tài nguyên và Môi trƣờng cho thấy, đối với lĩnh vực 

môi trƣờng, nhân lực giai đoạn 2012-2020 cần thay thế và tuyển mới khoảng 10.000 

ngƣời phục vụ công tác quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Theo báo cáo của các t nh và thành phố trực thuộc Trung ƣơng năm 2012, tổng số 

cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trƣờng tại địa phƣơng hiện có là 

41.946 ngƣời. Về trình độ đào tạo: Đại học và Sau đại học chiếm 15%, Trung học chuyên 

nghiệp chiếm 48,1%, sơ cấp chiếm 10,8%, chƣa qua đào tạo chiếm 26,1%. Cơ cấu độ 

tuổi của công chức, viên chức thuộc hệ thống quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng ở địa 

phƣơng có độ tuổi trẻ hơn so với hệ thống ở Trung ƣơng (<30 tuổi: 31%, từ 30 đến 50 

tuổi: 56,1%; trên 50 tuổi: 12,8%) .  

Đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu cả về số lƣợng và chất lƣợng. Hầu hết các lĩnh vực quản lý đều thiếu công 

chức, viên chức. Cơ cấu về ngành nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chƣa phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ đƣợc giao. 

Với số lƣợng công chức, viên chức không đáp ứng đƣợc yêu cầu phải tinh giản, 

cán bộ đã đến tuổi ngh  hƣu cần thay thế và bổ sung công chức, viên chức chuyên môn ở 

một số lĩnh vực mới, thì nhu cầu tuyển dụng hàng năm của các đơn vị quản lý Nhà nƣớc, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng khoảng 800 đến 1000 công 

chức, viên chức. Trong đó, tỷ lệ Đại học và trên đại học từ 80% trở lên số còn lại là trình 

độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. 

 Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài nguyên và môi trƣờng phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên môi 

trƣờng giai đoạn 2012-2020 trong đó nêu r : 

- Mục tiêu cụ thể: Phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực với chất lƣợng cao, đủ 

mạnh ở những lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng, tập trung ƣu tiên ở các lĩnh 

vực: Viễn thám, Đất đai, Khí tƣợng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Địa chất và khoáng 

sản, Tài nguyên nƣớc, Đo đạc và bản đồ, Biển và hải đảo, Kinh tế ngành Tài nguyên và 

Môi trƣờng. 

- Nhu cầu chung về nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trƣờng: Nhu cầu nhân lực 

đƣợc đào tạo các chuyên ngành Tài nguyên và Môi trƣờng bổ sung lực lƣợng công chức, 
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viên chức đang công tác tại các đơn vị quản lý Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 

2012 - 2015 là khoảng 45.000 ngƣời. Giai đoạn từ 2016 đến 2020, với sự phát triển khoa 

học công nghệ ngành tài nguyên và môi trƣờng, nhu cầu nhân lực này sẽ giảm xuống 

khoảng 20% đến 25% so với giai đoạn 2012 - 2015, trong đó tập trung tăng cƣờng cho 

một số lĩnh vực nhƣ Đất đai, Tài nguyên nƣớc, Khí tƣợng thuỷ văn, Đo đạc và bản đồ, 

Địa chất khoáng sản và một số chuyên ngành mới; tập trung nhân lực có trình độ cao, 

tăng t  lệ có trình độ Đại học trở lên từ mức 70% lên đến 90%. 

Hiện nay, nguồn cán bộ trong các cơ quan quản lý liên quan đến lĩnh vực Môi 

trƣờng biển đảo và đới bờ, kinh tế biển, tài nguyên môi trƣờng biển trong các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc và các viện nghiên cứu rất hạn chế, đa phần đều đƣợc quy hoạch và 

chuyển đổi từ các bộ phận tƣơng đƣơng khác. Nguồn nhân lực đƣợc đào tạo chính thống 

liên quan đến ngành quản lý Tài nguyên biển đảo còn rất hạn chế vì vậy vẫn còn nhiều 

bất cập trong công tác quản lý Nhà nƣớc và khai thác phát triển về tài nguyên, kinh tế 

biển Việt Nam. 

Nhà nƣớc đã tiến hành xây dựng nhiều dự án và các văn quy phạm pháp luật liên 

quan đến chính sách phát triển quy mô đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên 

cứu, điều tra và quản lý tài nguyên môi trƣờng biển Việt Nam nhƣ: Thông tƣ ban hành 

chức danh, mã các chức danh nghề nghiệp viên chức đào tạo nguồn nhân lực biển;  

Thông tƣ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức điều tra, quản lý tài 

nguyên, khí tƣợng thủy văn biển…; Đánh giá đƣợc nhu cầu đào tạo bồi dƣỡng nhân lực 

phục vụ quản lý Nhà nƣớc và đội ngũ làm công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, 

công nghệ và luật pháp, chính sách về biển và hải đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; 

Xây dựng đƣợc chƣơng trình khung đào tạo các ngành khoa học biển, đánh giá đƣợc thực 

trạng các chƣơng trình đào tạo về khoa học biển tại các trƣờng trong cả nƣớc. 

Đứng trƣớc nhu cầu của xã hội nhƣ đã đề cập ở trên, Khoa Khoa học biển và  và 

Hải đảo thuộc trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội nhận thấy cần thiết xây 

dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu ở trình độ Thạc sĩ ngành 

―Quản lý biển đảo và đới bờ‖ để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội  và khu vực. 

1.3. Giới thiệu về khoa khoa học biển và hải đảo 

1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học biển và Hải đảo 

a. Chức năng 

Khoa Khoa học biển và Hải đảo (KHB   HĐ) là đơn vị thuộc Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội, có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Trƣờng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã 

hội. Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên trong Khoa; quản lý và 

sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phƣơng tiện làm việc đƣợc Trƣờng 

trang bị. 
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b. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao về đào tạo ngành Quản lý 

biển ở các cấp trình độ; chủ động đề xuất với Hiệu trƣởng các biện pháp cần thiết nhằm 

khai thác và thúc đẩy sự tiến bộ của Khoa. 

- Xây dựng chƣơng trình và quy trình đào tạo theo phân cấp quản lý của Trƣờng; 

Tổ chức ch  đạo và phối hợp thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 

học tập, bồi dƣỡng và các hoạt động khác do Hiệu trƣởng giao. 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác 

quốc tế, phối hợp với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu 

khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 

- Quản lý chất lƣợng, nội dung, phƣơng pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ 

chức nghiên cứu cải tiến phƣơng pháp giảng dạy, học tập, quản lý và đánh giá toàn diện 

công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhận thông qua các bộ môn. 

- Tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập và các hoạt động khác 

trong phạm vi khoa. 

- Tổ chức biên soạn chƣơng trình, giáo trình học phần, sách do Hiệu trƣởng giao. 

- Tham gia quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Khoa về các mặt tƣ 

tƣởng, thực hiện quy chế giảng dạy, quy hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán bộ. Tạo điều kiện 

thuận lợi để phát huy năng lực của từng thành viên, đồng thời thực hiện đúng các chính 

sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Khoa. 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất nhƣ: tài sản, trang thiết bị, phƣơng 

tiện làm việc đƣợc Trƣờng giao cho Khoa quản lý, sử dụng. 

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện công 

tác quản lý, giáo dục sinh viên, học sinh thuộc Khoa: đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên theo học kỳ, năm học. 

  Theo quyết định của Bộ TN MT ngày 24/6/2013 về chức năng nhiệm vụ của 

trƣờng ĐH TN MT HN, bộ môn Khoa học biển chính thức đƣợc nâng cấp lên thành 

khoa Khoa học biển và hải đảo. 

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo khoa cùng toàn thể cán bộ giảng viên 

trong khoa đều xác định là một trong những khoa chủ chốt của Nhà trƣờng và của ngành 

và là khoa rất có tiềm năng phát triển của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội. Vì vậy, cán bộ giảng viên trong Khoa luôn nỗ lực trong nghiên cứu, học tập và đào 

tạo nhằm góp phần củng cố vị trí cũng nhƣ sự phát triển chung của Nhà trƣờng đáp ứng 

nhu cầu xã hội. 

Cam kết với sứ mệnh của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội, 

Khoa KHB   HĐ đã, đang và sẽ góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trƣờng, từng 

bƣớc trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trọng điểm của ngành quản 
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lý đất đai của cả nƣớc. 

Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đều là những ngƣời có tâm huyết với nghề, với 

sự nghiệp giáo dục của Nhà trƣờng, luôn cố gắng phấn đấu nâng cao tinh thần tự học và tự 

rèn luyện; không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

 Các giảng viên trong Khoa phần lớn đều kết hợp giảng dạy với kinh nghiệm qua 

thực tế trải nghiệm của ngành nghề, do vậy, đây là một ƣu thế rất lớn của giảng viên khi 

giảng dạy luôn có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Phƣơng châm đào tạo của giảng 

viên trong Khoa là luôn đào tạo những gì xã hội đang cần chứ không phải đào tạo những 

gì mình đang có. 

 Về chƣơng trình đào tạo, hiện nay, Khoa đang từng bƣớc biên soạn các giáo trình 

cơ bản, có kế thừa, bổ sung hệ thống giáo trình và bài giảng của các trƣờng đại học có uy 

tín trong nƣớc và quốc tế vào giảng dạy. Giúp sinh viên có thể tiếp cận với những kiến 

thức mới nhất về lĩnh vực chuyên môn cũng nhƣ phƣơng pháp giảng dạy hiện đại mang 

lại hiệu quả cao trong đào tạo.  

c. Định hƣớng đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng cao trong lĩnh vực Quản lý biển. 

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về Quản lý biển, Hải 

dƣơng học, Công nghệ biển và Hàng hải.v.v… 

- Cung cấp các dịch vụ tƣ vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực 

Hải dƣơng học, Công nghệ biển và Hàng hải, Quản lý biển và phát triển theo nhu cầu của 

các cơ quan, tổ chức của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các 

cơ quan hành chính về quản lý biển ở địa phƣơng và các thành phần kinh tế có nhu cầu 

sử dụng nhân lực chuyên ngành quản lý biển. 

 

1.3.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực của Khoa Khoa học biển và Hải đảo 

a. Bộ máy tổ chức của Khoa 

Hiện nay, Khoa có  ngƣời, trong đó bao gồm: 03 lãnh đạo khoa, 01 Trƣởng bộ 

môn và 0 trợ lý giáo vụ Khoa.  

 

Phó Trƣởng Khoa  

phụ trách đào tạo 

Bộ môn Hải dƣơng học, 

Công nghệ biển và Hàng hải 

 

Bộ môn Quản lý biển  

Phó Trƣởng Khoa phụ trách 

KHCN và đoàn thể 

Trƣởng Khoa 
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b. Trình độ cán bộ, giáo viên, giảng viên 

* Trình độ giảng viên của toàn  Trường 

Tính đến 31/10/2018, tổng số giảng viên cơ hữu của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội là 394 giảng viên. Trong đó, Phó giáo sƣ chiếm 4%, Tiến sĩ chiếm 19%, 

Thạc sĩ chiếm 73% và 4% ở trình độ đại học (Hình 1). Khối ngành IV có 46 giảng viên với 7 

PGS, 16 TS và 23 ThS. Nhìn chung, trình độ từng bƣớc đƣợc nâng cao trình độ, đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của các chƣơng trình đào tạo.  

 

 

Hình 1.1:  Trình độ giảng viên cơ hữu Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội  

(Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

* Trình độ chuyên môn của cán bộ, giảng viên trong khoa KHB & HĐ 

 

Bảng 1.1: Trình độ cán bộ giáo viên, giảng viên Khoa Khoa học biển và Hải đảo  

Vị tr  công tác Tổng số 

Trình độ 

PGS 

GVCC 
Tiến sĩ 

Nghiên 

cứu 

sinh 

Thạc 

sĩ 

Giảng viên 08  01 03 04 

Lãnh đạo khoa  03 01 02   

Lãnh đạo bộ môn 01  01   

Giáo vụ khoa  01    01 

Tổng 13 01 04 03 05 

Số giảng viên của Khoa KHB   HĐ đƣợc cơ cấu thành 02 tổ bộ môn, cụ thể: 
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Bảng 1.2: Cơ cấu giảng viên trong các bộ môn 

Bộ môn Tổng số 

Trình độ 

PGS 

GVCC Tiến sĩ 

Nghiên 

cứu 

sinh 

Thạc 

sĩ 

Bộ môn Quản lý biển  07 01 03 02 01 

Bộ môn Hải dƣơng học, Công 

nghệ biển và Hàng hải 
05 

 
01 01 03 

Tổng 12  05 03 04 

1.3.3. Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy của Khoa 

Bảng 1.3: Danh sách giảng viên Khoa Khoa học biển và Hải đảo 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chức danh Lĩnh vực nghiên cứu 

1 Nguyễn Hồng Lân TS. GVC Trƣởng khoa 

Hải dƣơng học, KTTV biển, 

địa chất, môi trƣờng biển, 

tai biến biển 

2 Lê Xuân Tuấn 

PGS. 

TS. 

GVCC 

Phó trƣởng 

khoa 

Sinh thái học-Môi trƣờng 

Quản lý và Bảo tồn đa dạng 

sinh học biển 

3 Bùi Đắc Thuyết TS 
Phó trƣởng 

khoa 
Khoa học môi trƣờng 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh TS 

Trƣởng bộ 

môn Quản lý 

biển 

Kinh tế phát triển 

5 Trần Thị Minh Hằng TS Giảng viên 
Khoa học sinh học 

Quản lý và Bảo tồn biển 

6 Nguyễn Quốc Cƣờng 
ThS. 

NCS 
Giảng viên 

Kĩ thuật biển và phát triển 

cảng 

7 Bùi Đức Toàn ThS.NCS Giảng viên Kĩ thuật biển 

8 Đào Hoàng Tùng ThS.NCS Giảng viên Kĩ thuật biển 



17 

9 Vũ Văn Lân ThS Giảng viên 
Kĩ thuật công trình biển và 

quản lý tổng hợp đới bờ 

10 Nguyễn Thị Hƣơng Liên ThS Giảng viên Sinh thái học 

11 Lê Văn Thiện ThS Giảng viên Khí tƣợng học 

12 Nguyễn Thị Lan ThS Giảng viên 
Kĩ thuật công trình biển và 

quản lý tổng hợp đới bờ 

13 Nguyễn Thị Hiền ThS Trợ lý khoa Trắc địa-bản đồ 

 

1.3.4. Một số thành t ch đạt đƣợc của Khoa Khoa học biển và Hải đảo 

a. Công tác giảng dạy 

Khoa Khoa học biển và Hải đảo, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết, hƣớng dẫn thực tập, thi tốt 

nghiệp các môn học thuộc các chƣơng trình đào tạo đƣợc nhà trƣờng  phân công quản lý 

và giảng dạy. Các hoạt động quản lý và giảng dạy thực hiện bảo đảm chất lƣợng giảng 

dạy, thực hiện đúng quy chế của Trƣờng, Bộ Giáo dục   Đào tạo. 

Để nâng cao chất lƣợng giảng dạy, Khoa đã đƣa ra các giải pháp nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy nhƣ: Kiểm tra đề cƣơng tóm tắt bài giảng của giáo viên theo mẫu của 

Khoa vào đầu các học kỳ; Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về áp dụng phƣơng pháp 

giảng dạy tiên tiến trong giảng dạy đại học phù hợp với điều kiện Nhà trƣờng; Mời các 

chuyên gia có kinh nghiệm cộng tác đào tạo; Gửi các giảng viên tham gia các lớp tập 

huấn, hội thảo khoa học trong và ngoài nƣớc. Tham gia nhiều hội đồng chấm luận án, 

luận văn. 

b. Công tác nghiên cứu khoa học 

Kể từ ngày thành lập đến nay, các giảng viên và sinh viên khoa Khoa học biển và 

Hải đảo luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu mà Khoa đảm 

nhận mang tính thực tế cao, góp phần nâng cao trình độ lý thuyết và thực tiễn cho cán bộ 

trong Khoa để làm tốt hơn nhiệm vụ đào tạo. 

Khoa KHB HĐ đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa 

học và đề xuất định hƣớng quy hoạch không gian biển Phú Quốc – Côn Đảo, phục vụ 

phát triển bền vững”, mã số KC.09.16/11-15, do PGS.TS Phạm Quý Nhân làm chủ 

nhiệm.  

Năm 2014, khoa đã tham gia xây dựng và tham gia thực hiện đề tài “Lƣợng giá kinh 

tế do xói lở - bồi tụ tại khu vực cửa sông cửa biển nhằm phục vụ công tác quản lý: nghiên 

cứu thí điểm tại cửa Đại (Quảng Nam) và cửa Ninh Cơ (Nam Định)” thuộc chƣơng trình 

khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ, mã số TNMT.04.10-15, do PGS.TS Nguyễn 

Ngọc Thanh chủ trì.  
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Năm 2016, đã hoàn thành đề tài độc lập Nhà nƣớc “Nghiên cứu ảnh hƣởng của dự 

án đê biển Vũng Tàu – Gò Công tới các hệ sinh thái ven biển” mã số G77.2011, do TS. 

Lê Xuân Tuấn làm chủ nhiệm.  

Trong năm 2017, Khoa đã tiến hành thực hiện đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở 

khoa học xác lập tổ hợp các phƣơng pháp định hƣớng khoanh định túi khí nông phục vụ  

điều tra cơ bản tài nguyên môi trƣờng biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh 

Gành Rái (Gò Công – Vũng Tàu)" do TS. Nguyễn Hồng Lân làm chủ nhiệm.  

Hiện tại năm 2018 các cán bộ, giảng viên trong Khoa tham gia, phối hợp thực hiện 

nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nƣớc: „Nghiên cứu, 

xây dựng mô hình khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều từ 

Vũng Tàu đến Kiên Giang‟‟ thuộc Chƣơng trình KH CN trọng điểm cấp Quốc gia 

“Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế 

biển” - Mã số: KC.09.21/16-20. Do PGS. TS Lê Xuân Tuấn làm chủ nhiệm đề tài. 

Song song với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các giảng viên trong 

Khoa tích cực tham gia và viết giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản. Có nhiều công 

trình, bài báo đƣợc đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý biển trong 

nƣớc và quốc tế. Báo cáo khoa học đƣợc đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu 

hội thảo trong nƣớc và quốc tế, các tạp chí quốc tế thuộc SCI, scopus… Ngoài công tác 

nghiên cứu khoa học, cán bộ trong Khoa còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến khoa học nhƣ tham gia các hội đồng khoa học xét duyệt đề tài cấp bộ, cấp Quốc gia, 

tham gia tƣ vấn cho các tổ chức quốc tế nhƣ IUCN, UNDP,WB 

c. Hợp tác đào tạo 

Hiện nay, Khoa đã và đang hợp tác đào tạo trong hƣớng dẫn sinh viên thực tập, 

thực hiện đồ án tốt nghiệp và mời giáo viên th nh giảng với một số đơn vị: 

- Tổng cục Biển và Hải đảo - Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; 

- Viện Chiến lƣợc chính sách tài nguyên và môi trƣờng; 

- Viện Địa chất và địa vật lý biển – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

- Viện khoa học KTTV và BĐKH 

- Viện Nghiên cứu biển và hải đảo - Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; 

- Một số các doanh nghiệp và các đơn vi sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng nhƣ: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam; Nhà xuất bản Tài 

nguyên - Môi trƣờng và Bản đồ Việt Nam.v.v 

- Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về Tài nguyên và môi trƣờng trong cả 

nƣớc nhƣ: Chi cục biển và Hải đảo, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, Trung 

tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trƣờng biển khu vực phía Bắc…. 

- Đƣợc sự giúp đỡ của Nhà trƣờng, Khoa cũng đã mời một số Giáo sƣ, Tiến sĩ, 

chuyên viên chuyên ngành của Uỷ ban lập pháp Quốc hội,  Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

đến trao đổi, phổ biến kiến thức chuyên môn cho cán bộ và sinh viên hệ đại học của Khoa. 

Ngoài các giảng viên cơ hữu, hiện Khoa đã và đang có các hợp đồng với Giảng 
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viên th nh giảng và liên kết đào tạo từ các trƣờng đại học trong nƣớc; các chuyên gia từ 

các cơ quan quản lý Nhà nƣớc trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; Các đơn vị 

ngoài Bộ hoạt động trong lĩnh vực Quản lý biển đảo  

1.4. Lý do đề nghị bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ quản lý biển 

đảo và đới bờ 

1.4.1 Nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

Trong những năm gần đây, nhiều văn bản của Đảng, Nhà nƣớc, Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng đƣợc ban hành đã đặt ra các yêu cầu về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng nhƣ: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 

10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về Chiến 

lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI, 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam; Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT 

ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài 

nguyên và Môi trƣờng giai đoạn 2012 – 2020. Nội dung chủ đạo là ch  đạo:"Đổi mới căn 

bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ 

hoá và hội nhập quốc tế" và "Phát tri n nhanh nguồn nhân   c, nh t  à nguồn nhân   c 

ch t  ư ng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân". 

Theo Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài 

nguyên và Môi trƣờng giai đoạn 2012 – 2020 đã đặt mục tiêu “Phát tri n nhân   c ngành 

Tài nguyên và Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhân   c đủ về số  ư ng, bảo đảm về 

ch t  ư ng, cơ c u ngành nghề h p  ý; có phẩm ch t, năng   c phục vụ s  nghiệp phát 

tri n ngành, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và bảo 

đảm s  phát tri n bền vững của đ t nước”.  

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài nguyên và 

Môi trƣờng giai đoạn 2012 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cũng đặt kế hoạch:  

- Giai đoạn 2012 - 2015: Đào tạo từ 500 đến 700 thạc sĩ trong các chuyên ngành 

về Quản lý kinh tế, chuyên ngành về Tài nguyên và Môi trƣờng; Đào tạo mới, đào tạo 

chuyển đổi và đào tạo nâng cao từ 3.000 đến 4.000 cán bộ có trình độ đại học các chuyên 

ngành về Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục tăng cƣờng và mở rộng đào tạo đại học, sau đại 

học các chuyên ngành về Tài nguyên và Môi trƣờng, số lƣợng khoảng 100 đến 150 cán 

bộ trình độ tiến sĩ; 700 đến 800 cán bộ trình độ thạc sĩ; đào tạo mới và đào tạo nâng cao 

khoảng 1.500 đến 2.000 cán bộ trình độ đại học 

Theo quyết định số 2476/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2011 Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đƣợc Bộ giao nhiệm vụ phải đặt mục tiêu xây dựng 

Trƣờng nằm trong số 60 trƣờng đại học hàng đầu Việt Nam, là cơ sở đào tạo nguồn nhân 
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lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho lĩnh vực Tài nguyên và Môi 

trƣờng và thị trƣờng lao động. 

Hiện nay, chƣa có trƣờng đã mở các ngành đào tạo thạc sĩ về Quản lý biển, mới có 

trƣờng Đại học Quốc Gia Hà Nội đào tạo thạc sĩ ngành kinh tế biển; Trƣờng Đại học 

Thủy lợi đào tạo thạc sĩ ngành Kĩ thuật công trình biển và quản lý tổng hợp đới bờ… 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội là một đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển là chƣơng trình đào tạo đƣợc 

xây dựng trên cơ sở tham vấn các nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực quản lý Nhà nƣớc 

về biển và hải đảo, bám sát định hƣớng phát triển và cơ cấu tổ chức của ngành Quản lý 

biển từ Trung ƣơng tới cơ sở, cân đối hài hòa giữa các môn học về hệ thống chính sách 

pháp luật biển, các môn học về công nghệ thông tin ứng dụng trong Quản lý biển, các 

môn học về Quy hoạch không gian biển, Quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển, Dự báo ô 

nhiễm môi trƣờng không khí và nƣớc biển…, các môn học liên quan đến quản lý tài 

nguyên và môi trƣờng biển nhƣ: Cơ sở tài nguyên và môi trƣờng biển, Quản lý hệ thống 

đảo Việt Nam, Quản lý tài nguyên biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu...v.v, trong đó 

trọng điểm làm nòng cốt vẫn là đi sâu vào hệ thống chính sách pháp luật biển và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nƣớc về biển. 

1.4.2 Đội ngũ cán bộ 

Khoa Khoa học biển và Hải đảo của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội mới đƣợc thành lập từ năm 2013, nhƣng Khoa có lợi thế về đội ngũ giảng viên cơ 

hữu có trình độ chuyên môn vững vàng, có thực tiễn, đƣợc đào tạo bài bản, tâm huyết với 

nghề nghiệp, khả năng thích ứng và hội nhập cao. Bên cạnh đó, Nhà trƣờng cũng có một 

lực lƣợng hợp tác hiệu quả là các Giáo sƣ, Phó giáo sƣ, Tiến sĩ đầu ngành và có uy tín 

khoa học trong lĩnh vực Quản lý biển từ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, các viện nghiên 

cứu, các trƣờng đại học khác và các doanh nghiệp hợp tác trong đào tạo thuộc lĩnh vực 

Quản lý biển. Tính đến tháng 7 năm 2017, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trƣờng đã là 

554 ngƣời, đội ngũ cán bộ giảng dạy là 394 ngƣời. Trong đó Phó giáo sƣ: 16 ngƣời, Tiến 

sĩ: 75 ngƣời; Thạc sĩ: 289 ngƣời; 70 nghiên cứu sinh đang học tập tại các trƣờng trong 

nƣớc và quốc tế và còn lại là trình độ Đại học. 

1.4.3 Kết quả đào tạo đại học đối với ngành học Quản lý biển 

Trong giai đoạn 2013-2018, số lƣợng tuyển sinh đầu vào của Khoa qua các năm có sự 

thay đổi (Hình 1), số sinh viên tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo ngành QLB có 02 khóa, trong 

đó năm học 2016-2017 có 105 sinh viên, năm 2017-2018 có 49 sinh viên (Theo Báo cáo cơ 

sở dữ  iệu phụ vụ đánh giá, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội). Số lƣợng sinh viên tốt nghiệp có việc làm nâng cao chiếm 70%, trong đó làm việc 

trong khu vực Nhà nƣớc nhƣ công tác tại Viện Tài nguyên và môi trƣởng biển, Tổng cục 

Môi trƣờng, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo (chiếm 20%), làm trong khu vực tƣ nhân nhƣ 

Đài truyền hình VTC, hãng hàng không, các trung tâm đào tạo (chiếm 45%), làm trong đơn 

vị liên doanh với nƣớc ngoài nhƣ logistic đạt 5%, không có sinh viên tự tạo việc làm (Theo 
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báo cáo số 3463/BC-TĐHHN, ngày 26 tháng 9 năm 2018 về Tình hình sinh viên tốt nghiệp 

năm 2018, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp CTĐT ngành QLB và xin đƣợc việc làm tƣơng đối cao, song môi trƣờng làm việc 

của sinh viên tốt nghiệp ngành QLB chủ yếu trong môi trƣờng ngoài Nhà nƣớc. Mức thu 

nhập của sinh viên sau tốt nghiệp trên dƣới 10 triệu đồng chiếm 5%, từ 5 - 7 triệu chiếm 30% 

và tỷ lệ cao (65%) dƣới 5 triệu đồng. Có thể nói đây là mức thu nhập không cao, nhƣng hoàn 

toàn phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp, và phù hợp với mức thu nhập chung của thị 

trƣờng lao động hiện nay.  

 

Hình 1.2 Số lƣợng th  sinh trúng tuyển, nhập học và điểm trung bình                     

(Nguồn: Phòng đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 
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PHẦN 2: NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

2.1 Khái quát chung về quá trình đào tạo 

Trƣờng đang đào tạo ở bậc Đại học với 18 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng, 

Khí tƣợng thủy văn biển, Kế toán, Quản lý tài nguyên nƣớc, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, 

Quản lý đất đai, Khí tƣợng và khí hậu học, Thuỷ văn, Công nghệ thông tin, Quản lý tài 

nguyên môi trƣờng, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Biến đổi khí hậu và phát triển bền 

vững, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Khoa học đất, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, 

Quản trị kinh doanh, Luật. 

Đối với thạc sĩ, hiện trƣờng đào tạo 7 ngành: Khoa học Môi trƣờng, Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ; Thuỷ văn, Quản lý Đất đai; Khí tƣợng và Khí hậu học, Quản lý Môi trƣờng 

và Kế toán. 

Để tạo điều kiện tối ƣu cho sinh viên đƣợc phát huy năng lực học tập, nhà trƣờng 

đã đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo tín ch ; ch nh sửa bổ sung và cập nhật chƣơng trình 

đào tạo theo hƣớng song bằng, liên thông, chuyển đổi giữa các cơ sở đào tạo, các chuyên 

ngành đào tạo; tổ chức đào tạo một số môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh (mỗi 

chƣơng trình đào tạo có ít nhất từ 3 - 5 môn học chuyên môn giảng dạy bằng tiếng Anh). 

Tính đến thời điểm 2018, số lƣợng sinh viên theo học tại Trƣờng là 9.936 sinh 

viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận nhiệm vụ công tác tại các đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng và các ngành nghề khác đáp ứng 

nhu cầu của xã hội.  

Từ năm 2013 đến nay, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã tổ 

chức triển khai các hoạt động đánh giá, điều tra, khảo sát đối với sinh viên đã tốt nghiệp. 

Kết quả điều tra cho thấy, về cơ bản, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã khởi nghiệp thành 

công; đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hỏi và bƣớc đầu có những đóng góp cho sự phát triển 

của các đơn vị, doanh nghiệp; từng bƣớc tiếp cận với xu thế khoa học công nghệ tiên tiến 

đƣợc ứng dụng tại nơi làm việc. Các đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá chất 

lƣợng đào tạo (đầu ra) ở mức độ tốt; 

Khoa Khoa học biển và Hải đảo đã có 02 khóa  sinh viên tốt nghiệp chƣơng trình đào 

tạo ngành QLB với tổng số 158 sinh viên. Số lƣợng sinh viên tốt nghiệp có việc làm nâng 

cao chiếm 70%, trong đó làm việc trong khu vực Nhà nƣớc nhƣ công tác tại Viện Tài 

nguyên và môi trƣởng biển, Tổng cục Môi trƣờng, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo (chiếm 

20%), làm trong khu vực tƣ nhân nhƣ Đài truyền hình VTC, hãng hàng không, các trung tâm 
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đào tạo (chiếm 45%), làm trong đơn vị liên doanh với nƣớc ngoài nhƣ logistic đạt 5 (Theo 

báo cáo số 3463/BC-TĐHHN, ngày 26 tháng 9 năm 2018 về Tình hình sinh viên tốt nghiệp 

năm 2018, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp CTĐT ngành QLB và xin đƣợc việc làm tƣơng đối cao, song môi trƣờng làm việc 

của sinh viên tốt nghiệp ngành QLB chủ yếu trong môi trƣờng ngoài Nhà nƣớc. Mức thu 

nhập của sinh viên sau tốt nghiệp trên dƣới 10 triệu đồng chiếm 5%, từ 5 - 7 triệu chiếm 30% 

và tỷ lệ cao (65%) dƣới 5 triệu đồng. Có thể nói đây là mức thu nhập không cao, nhƣng hoàn 

toàn phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp, và phù hợp với mức thu nhập chung của thị 

trƣờng lao động hiện nay.  

2.2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu  

2.2.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội có đội ngũ cán bộ, giảng viên 

có trình độ cao đƣợc đào tạo ở trong và ngoài nƣớc. Trong đó, đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của Trƣờng trực tiếp tham gia giảng dạy chƣơng trình thạc sĩ Quản lý  biển gồm 05 ngƣời 

có học vị Tiến sĩ, trong đó 01 có chức danh Phó Giáo sƣ và 07 Thạc sĩ. Trong những năm 

sắp tới, con số này sẽ đƣợc phát triển hơn nhiều do hiện nay nhiều giảng viên đã đang và 

sắp hoàn thành các chƣơng trình, khoa học và hồ sơ để xác nhận. 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển có một đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh 

nghiệm đƣợc đào tạo cả trong và ngoài nƣớc. Đội ngũ giảng viên này đảm nhận giảng 

dạy đƣợc khoảng 70% khối lƣợng kiến thức trong chƣơng trình Thạc sĩ ngành Quản lý 

biển. 

Danh sách giảng viên cơ hữu của trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội tham gia đào tạo ngành Quản lý biển trình độ thạc sĩ đƣợc trình bày trong bảng 2.1, 

2.2 và 2.3. 
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Bảng 2.1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học 

phần trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý biển đảo và đới bờ, trình độ thạc sĩ 

 

TT 

Họ và 

tên, năm 

sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề 

tài, các bài báo) 

Tham gia giảng 

dạy học phần 

1  

Nguyễn 

Hồng 

Lân, 

1968 – 

Trƣởng 

Khoa 

 
Tiến sĩ, 

Nga, 2005 

Hải 

dƣơng 

học 

Tham gia 

giảng dạy 

đào tạo thạc 

sỹ tại các 

Viện nghiên 

cứu 

16 bài báo tạp chí 

quốc gia ISSN; 3 

bài báo Tạp chí 

quốc tế, 2 sách 

chuyên khảo, 

Chủ nhiệm 3 đề 

tài cấp cơ sở, 1 

đề tài cấp bộ, 1 

đề tài cấp nhà 

nƣớc. Tham gia 

chính 3 đề tài cấp 

nhà nƣớc. 

- Động lực học biển 

và vùng bờ; 

- Năng lƣợng biển 

- Quản lý rủi ro 

và thiên tai vùng 

ven biển 

2  

Lê 

Xuân 

Tuấn, 

1971 – 

Phó 

Trƣởng 

Khoa 

PGS 

2016 

 

Tiến sĩ, 

Nhật Bản, 

2004 

Khoa 

học 

môi 

trƣờng 

biển 

- Hƣớng 

dẫn 40 thạc 

sỹ  ĐH 

Quốc Gia, 

ĐH Sƣ 

Phạm, ĐH 

Thủy lợi, 

các Viện 

nghiên cứu 

- Hƣớng 

dẫn 5 NCS.  

6 sách chuyên khảo, 

tham khảo, giáo trình 

9 bài Tạp chí quốc tế 

5 bài Tạp chí 

trong nƣớc 

4 báo cáo Hội 

nghị khoa học 

quốc tế 

3 sản phẩm ứng 

dụng đƣợc 

chuyển giao 

2 đề tài cấp nhà 

nƣớc 

1 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp 

ĐHQG 

2 đề tài cấp t nh 

- Qui hoạch 

không gian biển; 

- Biến đổi khí 

hậu tác động đến 

hệ sinh thái biển 

- Bảo tồn và 

phục hồi các hệ 

sinh thái biển 

- Hành lang bảo 

vệ vùng bờ 
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3  

Bùi Đắc 

Thuyết, 

1975 – 

Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Australia, 

2012 

Môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn 

1 thạc sỹ 

Đại học Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

Hà Nội 

1 sách tham khảo 

3 bài Tạp chí 

quốc tế 

6 bài Tạp chí 

quốc gia 

4 bài Hội nghị 

quốc tế 

2 đề tài cấp Bộ 

- Tin ứng dụng 

trong quản lý 

biển  và vùng 

bờ; 

- Quản lý nguồn 

lợi hải sản; 

- Quan trắc tổng 

hợp môi trƣờng 

biển; 

- Đánh giá tác 

động môi trƣờng 

biển 

4  

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Anh, 

1977 – 

Trƣởng 

Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Kinh tế 

phát 

triển 

- Hƣớng 

dẫn 5 thạc 

sỹ tại Học 

viện Nông 

nghiệp 

- Hƣớng 

dẫn 2 thạc 

sỹ tại ĐH 

Hòa Bình 

- Tham gia 

giảng dạy 

đào tạo thạc 

sỹ tại ĐH 

Hòa Bình 

1 sách chuyên 

khảo; 14 bài báo 

trong nƣớc; 2 đề 

tài cấp cơ sở 

- Phát triển kinh 

tế biển 

- Kinh tế vận tải 

biển 

5  

Trần 

Thị 

Minh 

Hằng, 

1980 – 

Giảng 

viên 

 

Tiến sĩ,  

Singapore 

2015 

Quản 

lý và 

Bảo 

tồn 

Biển 

Tham gia 

giảng dạy 

đào tạo thạc 

sỹ tại ĐH 

Thủy lợi 

6 bài báo; 1 đề tài 

cấp cơ sở; ; 2 đề 

tài cấp Nhà nƣớc; 

3 đề tài cấp Bộ; 2 

đề tài nƣớc ngoài 

 

- Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

- Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trƣờng biển 

 

6  

Phí 

Trƣờng 

Thành, 

1972 – 

Trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Hàn Quốc, 

2012 

Địa kỹ 

thuật 

Môi 

trƣờng 

và 

GIS. 

- Hƣớng 

dẫn 1 thạc 

sỹ trƣờng 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 

18 bài báo quốc 

tế 

3 bài đăng hội 

thảo 

15 bài báo quốc 

gia 

3 đề tài cấp nhà 

nƣớc 

6 đề tài cấp Viện 

- Hình thái và dự 

báo biến động 

đƣờng bờ 

- Công trình 

biển 
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7  

Lê 

Ngọc 

Anh, 

1968 – 

Trƣởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2003 

Hóa 

học 

phân 

tích 

2013 

Đại học 

TN&MT 

Hà Nội 

4 bài báo quốc 

gia ISSN 

1 đề tài cấp cơ sở 

Quản lý nhà 

nƣớc về biển; 

 

8  

Trần Duy 

Kiều, 

1960 – 

Phó hiệu 

trƣởng 

PGS, 

2011 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2010 

Nguồn 

nƣớc 

Thủy 

văn 

Trƣờng ĐH 

Thủy lợi 

5 đề tài, 17 bài 

báo 

Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 

9  

Hoàng 

Anh 

Huy, 

1974 – 

Hiệu 

trƣởng 

PGS 

2017 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2014 

Môi 

trƣờng 

ĐH QG Hà 

Nội 

2 Đề tài cấp nhà 

nƣớc 

2 Đề tài cấp bộ 

Bảo tồn đa dạng 

sinh học biển 

10  

Nguyễn 

Thị 

Thục 

Anh, 

1963 – 

Giảng 

viên 

 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2007 

Thạch 

học - 

Khoáng 

vật - 

Trầm 

tích 

- Hƣớng 

dẫn 2 thạc 

sỹ trƣờng 

ĐH Mỏ - 

Địa chất  

1 đề tài cấp cơ sở 

1 dự án t nh 

19 bài báo quốc 

gia 

5 tài liệu 

Mô hình thủy 

động lực các quá 

trình lan truyền 

vật chất trong 

môi trƣờng biển 

11  

Lê Thị 

Thùy 

Dung, 

1979 – 

Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Triết 

học 

Đại học 

TN&MT 

HN, 2016 

7 bài báo - Triết học 
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Bảng 2.2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng 

viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành 

Quản lý biển đảo và đới bờ và các ngành gần trình độ thạc sĩ đang đƣợc đào tạo tại 

cơ sở đào tạo 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, CSĐT) 

Thành t ch khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

I. Giảng viên đứng tên mở ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

1 1 

Nguyễn 

Hồng Lân, 

1968 – 

Trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Nga, 

2005 

Hải 

dƣơng 

học 

Tham gia giảng 

dạy đào tạo thạc sỹ 

tại các Viện nghiên 

cứu 

16 bài báo tạp chí 

quốc gia ISSN, 3 bài 

báo Tạp chí quốc tế, 

2 sách chuyên khảo, 

Chủ nhiệm 3 đề tài 

cấp cơ sở, 1 đề tài 

cấp bộ, 1 đề tài cấp 

nhà nƣớc. Tham gia 

chính 3 đề tài cấp 

nhà nƣớc. 

 

2  

Lê Xuân 

Tuấn, 

1971 – 

Phó 

Trƣởng 

Khoa 

PGS 

2016 

 

Tiến sĩ,  

Nhật 

Bản, 

2004 

Khoa 

học môi 

trƣờng 

biển 

- Hƣớng dẫn 40 

thạc sỹ  ĐH Quốc 

Gia, ĐH Sƣ Phạm, 

ĐH Thủy lợi, các 

Viện nghiên cứu 

- Hƣớng dẫn 5 

NCS.  

6 sách chuyên khảo, 

giáo trình 

9 bài Tạp chí quốc tế 

5 bài Tạp chí trong 

nƣớc 

4 báo cáo Hội nghị 

khoa học quốc tế 

3 sản phẩm ứng 

dụng đƣợc chuyển 

giao 

2 đề tài cấp nhà nƣớc 

1 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp t nh 

 

3  

Bùi Đắc 

Thuyết, 

1975 – 

Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Australia

, 2012 

Môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn 1 thạc 

sỹ Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội 

1 sách tham khảo 

3 bài Tạp chí quốc 

tế 

6 bài Tạp chí quốc 

gia 

4 bài Hội nghị 

quốc tế 

2 đề tài cấp Bộ 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, CSĐT) 

Thành t ch khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

4  

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Anh, 1977 

– Trƣởng 

Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt 

Nam, 

2014 

Kinh tế 

phát triển 

- Hƣớng dẫn 5 thạc 

sỹ tại Học viện 

Nông nghiệp 

- Hƣớng dẫn 2 thạc 

sỹ tại ĐH Hòa Bình 

- Tham gia giảng 

dạy đào tạo thạc sỹ 

tại ĐH Hòa Bình 

1 sách chuyên khảo;  

14 bài báo trong 

nƣớc; 

2 đề tài cấp cơ sở 

 

5  

Trần Thị 

Minh 

Hằng, 

1980 – 

Giảng 

viên 

 

Tiến sĩ,  

Singapo

re,2015 

Quản lý 

và Bảo 

tồn Biển 

Tham gia giảng 

dạy đào tạo thạc sỹ 

(quốc tế) tại Viện 

Khoa học Thủy lợi 

liên kết đại học 

Cologne, Đức 

6 bài báo; 1 đề tài 

cấp cơ sở; ; 2 đề tài 

cấp Nhà nƣớc; 3 đề 

tài cấp Bộ; 2 đề tài 

nƣớc ngoài 

 

II. Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành Quản 

lý biển đảo và đới bờ 

1 

Nguyễn 

Hồng Lân, 

1968 – 

Trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Nga, 

2005 

Hải 

dƣơng 

học 

Tham gia giảng 

dạy đào tạo thạc sỹ 

tại các Viện nghiên 

cứu 

16 bài báo tạp chí 

quốc gia ISSN, 3 bài 

báo Tạp chí quốc tế, 

2 sách chuyên khảo, 

Chủ nhiệm 3 đề tài 

cấp cơ sở, 1 đề tài 

cấp bộ, 1 đề tài cấp 

nhà nƣớc. Tham gia 

chính 3 đề tài cấp 

nhà nƣớc. 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, CSĐT) 

Thành t ch khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

2 

Lê Xuân 

Tuấn, 

1971 – 

Phó 

Trƣởng 

Khoa 

PGS 

2016 

 

Tiến sĩ,  

Nhật 

Bản, 

2004 

Khoa 

học môi 

trƣờng 

biển 

- Hƣớng dẫn 40 

thạc sỹ  ĐH Quốc 

Gia, ĐH Sƣ Phạm, 

ĐH Thủy lợi, các 

Viện nghiên cứu 

- Hƣớng dẫn 5 

NCS.  

6 sách chuyên khảo, 

giáo trình 

9 bài Tạp chí quốc tế 

5 bài Tạp chí trong 

nƣớc 

4 báo cáo Hội nghị 

khoa học quốc tế 

3 sản phẩm ứng 

dụng đƣợc chuyển 

giao 

2 đề tài cấp nhà nƣớc 

1 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp t nh 

 

3 

Bùi Đắc 

Thuyết, 

1975 – 

Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Australia

, 2012 

Môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn 1 thạc 

sỹ Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội 

1 sách tham khảo 

3 bài Tạp chí quốc 

tế 

6 bài Tạp chí quốc 

gia 

4 bài Hội nghị 

quốc tế 

2 đề tài cấp Bộ 

 

4 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Anh, 1977 

– Trƣởng 

Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt 

Nam, 

2014 

Kinh tế 

phát 

triển 

- Hƣớng dẫn 5 thạc 

sỹ tại Học viện 

Nông nghiệp 

- Hƣớng dẫn 2 thạc 

sỹ tại ĐH Hòa Bình 

- Tham gia giảng 

dạy đào tạo thạc sỹ 

tại ĐH Hòa Bình 

1 sách chuyên khảo;  

14 bài báo trong 

nƣớc;  

2 đề tài cấp cơ sở 

 

5 

Trần Thị 

Minh 

Hằng, 

1980 – 

Giảng 

viên 

 

Tiến sĩ,  

Singapo

re,2015 

Quản lý 

và Bảo 

tồn Biển 

Tham gia giảng 

dạy đào tạo thạc sỹ 

(quốc tế) tại Viện 

Khoa học Thủy lợi 

liên kết đại học 

Cologne, Đức 

6 bài báo; 1 đề tài 

cấp cơ sở; ; 2 đề tài 

cấp Nhà nƣớc; 

3 đề tài cấp Bộ; 2 đề 

tài nƣớc ngoài 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, CSĐT) 

Thành t ch khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

6 

Phí 

Trƣờng 

Thành, 

1972 – 

Trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Hàn Quốc, 

2012 

Địa kỹ 

thuật 

Môi 

trƣờng 

và GIS. 

- Hƣớng dẫn 1 thạc 

sỹ trƣờng ĐH Mỏ - 

Địa chất 

18 bài báo quốc tế 

3 bài đăng hội thảo 

15 bài báo quốc gia 

3 đề tài cấp nhà nƣớc 

6 đề tài cấp Viện 

 

7 

Lê Ngọc 

Anh, 1968 

– Trƣởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2003 

Hóa học 

phân tích 

2013 

Đại học TN MT 

Hà Nội 

4 bài báo quốc gia 

ISSN 

1 đề tài cấp cơ sở 

 

8 

Trần Duy 

Kiều, 1960 

– Phó hiệu 

trƣởng 

PGS, 

2011 

Tiến sĩ 

Việt 

Nam 

2010 

Nguồn 

nƣớc 

Thủy văn 

Trƣờng ĐH Thủy 

lợi 
Đề tài: 5, bài báo: 17  

9 

Hoàng 

Anh Huy, 

1974 – 

Hiệu 

trƣởng 

PGS 

2018 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

2014 

Môi 

trƣờng 
 

2 Đề tài cấp nhà 

nƣớc 

2 Đề tài cấp bộ 

 

10 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh, 1963 

– Giảng 

viên 

 

Tiến sĩ 

Việt 

Nam 

2007 

Thạch học 

- Khoáng 

vật - Trầm 

tích 

- Hƣớng dẫn 2 thạc 

sỹ trƣờng ĐH Mỏ - 

Địa chất  

1 đề tài cấp cơ sở 

1 dự án t nh 

19 bài báo quốc gia 

5 tài liệu 

 

11 

Lê Thị 

Thùy 

Dung, 

1979 – 

Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Triết học 

Đại học TN MT 

HN, 2016 

07 bài báo  

III. Giảng viên giảng dạy các ngành gần trình độ thạc sĩ đang đƣợc đào tạo tại trƣờng 

 Không có       
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Bảng 2.3:  Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

 

TT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại 
Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hồng Lân, Trƣởng Khoa Tiến sĩ Hải dƣơng học  

2 Lê Xuân Tuấn, Phó trƣởng Khoa PGS, Tiến sĩ 
Khoa học môi 

trƣờng biển 

 

  

2.2.2. Đội ngũ giảng viên cộng tác với cơ sở đào tạo 

Ngoài giáo viên cơ hữu, Nhà trƣờng còn mời 09 các nhà khoa học, cán bộ, giảng 

viên đang làm việc, giảng dạy trong các Trƣờng đại học, Viện nghiên cứu, cơ quan quản 

lý Nhà nƣớc. Đây là những ngƣời có nhiều khả năng và kinh nghiệm trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học ở thạc sĩ, tiến sĩ trong đó có nhiều Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ (bảng 2.4). 

Ngoài ra, Nhà trƣờng còn mời một số cán bộ có học vị tiến sĩ đang làm việc trong các 

doanh nghiệp tham gia giảng dạy các vấn đề thực tiễn và hƣớng dẫn luận văn cao học. 

 

Bảng 2.4. Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo Ngành 

Quản lý biển đảo và đới bờ, trình độ thạc sĩ  

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề tài, 

các bài báo) 

Ghi 

chú 

1 

Dƣ Văn 

Toán, 1968 – 

Trƣởng 

phòng 

nghiên cứu 

 
Tiến sĩ,  

Nga, 2001 
Địa lý 

- Hƣớng dẫn 4 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Quốc gia 

HN 

 

1 bài Tạp chí quốc 

tế 

19 bài tạp chí trong 

nƣớc 

2 bài Hội nghị quốc 

tế 

8 bài Hội nghị quốc 

gia 

2 sách chuyên khảo 

1 công trình thực 

tiễn 

7 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp nhà 

nƣớc 

5 đề tài cấp t nh và các 

tổ chức khác 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề tài, 

các bài báo) 

Ghi 

chú 

2 

Nguyễn Văn 

Quân, 1974 

– Phó Viện 

trƣởng 

 

Tiến sĩ,  

Nhật Bản, 

2010 

Sinh học 

biển 

- Hƣớng dẫn 2 

Tiến sỹ Học 

viện KHCN 

- Hƣớng dẫn 7 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Thái 

Nguyên, ĐH 

KHTN, Viện 

NCNTTS 1  

3 bài tạp chí quốc 

tế 

2 tạp chí trong 

nƣớc 

4 công trình áp 

dụng thực tiễn 

6 đề tài các cấp 

3 giải thƣởng 

NCKH 

 

3 

Nguyễn Thế 

Tiệp, 1950 – 

Chuyên gia 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

1993 

Địa mạo 

biển 

HD TS bảo vệ 

năm 2017, Viện 

Địa chất và Địa 

vật lý biển 

3 đề tài quốc gia 

1 giải thƣởng 

3 bài báo quốc gia 

 

4 

Nguyễn Thế 

Luân, 1985 

Nghiên cứu 

viên 

 

Tiến sĩ,  

Trung 

Quốc, 

2018  

Hải 

dƣơng 
 

6 đề tài cấp nhà 

nƣớc 

5 bài tạp chí quốc 

tế 

 

5 

Phan Đông 

Pha, 1961 – 

Nghiên cứu 

viên 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Địa chất 

- Hƣớng dẫn 2 

NCS Học viện 

Khoa học công 

nghệ;  

- Hƣớng dẫn 3 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Khoa học tự 

nhiên HN; ĐH 

Mỏ - Địa chất;  

- Hƣớng dẫn 1 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Tổng hợp 

VacxavaBa Lan 

6 đề tài nhà nƣớc 

5 đề tài cấp bộ 

7 đề tài cấp cơ sở 

5 bài quốc tế 

6 bài quốc gia 

18 bài hội thảo 

quốc tế 

12 bài hội thảo 

quốc gia 

 

6 

Trần Đình 

Lân, 1961 – 

Viện trƣởng 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2007 

Địa lý  

1 đề tài cấp nhà 

nƣớc 

1 đề tài cấp bộ  

4 đề tài cấp t nh, 

thành phố 

6 bài báo quốc tế 

4 tạp chí trong 

nƣớc 

 

7 

Bùi Xuân 

Thông, 1948 

– Chuyên 

gia 

 

Tiến sĩ,  

Philippine, 

1995 

Khí 

tƣợng 

1997, Đại học 

thủy lợi 

3 Tạp chí quốc tế 

10 Tạp chí quốc gia 

3 đề tài cấp Nhà 

nƣớc 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề tài, 

các bài báo) 

Ghi 

chú 

8 

Đỗ Huy 

Cƣờng, 1969 

– Viện 

trƣởng 

 

Tiến sĩ  

Trung Quốc 

2014 

Viễn 

thám và 

Geomatics 

  

7 bài báo quốc gia 

1 bài hội thảo quốc 

tế 

1 bài báo quốc tế 

3 đề tài cấp viện 

 

9 

Trần Anh 

Tuấn, 1978 – 

Trƣởng 

phòng 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2016 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trƣờng 

 

4 đề tài nhà nƣớc 

7 đề tài cấp viện 

5 bài quốc tế 

9 bài báo trong 

nƣớc 

2 chuyên khảo 

 

 

 

 

2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.3.1. Thiết bị phục vụ đào tạo 

Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng HN có trụ sở chính tại Số 41 A, đƣờng Phú 

Diễn, phƣờng Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN với diện tích khuôn viên 23.100m
2
, 

diện tích sàn sử dụng là 18.639m
2
, trong đó cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 

đào tạo trình độ thạc sĩ: 

+ Phòng học: 154 phòng, 13.854m
2
        

+ Phòng máy tính: 03 phòng, 80m
2
                

+Trang bị máy chiếu, micro, loa, đài… 

+ Phòng bảo vệ luận án, phòng hội thảo: 1 phòng, 80m
2 

+ Trang thiết bị phục vụ đào tạo: có phòng nghiên cứu với các trang thiết bị hỗ trợ 

nhƣ máy tính, máy chiếu đa năng, … (danh mục kèm theo).  

- Ngoài ra, Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng HN có cơ sở 2 đặt tại đƣờng 69, 

phƣờng Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, HN. 
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Bảng 2.5. Phòng học, giảng đƣờng, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

TT 
Loại 

phòng 

Số 

lƣợng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị ch nh hỗ trợ giảng 

dạy Đúng  

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lƣợng 

Phục 

vụ học 

phần mô

n học 

Diện 

tích 

(m
2
) 

1 
Phòng 

học 
154 13.854 

Máy  chiếu 104 

Tất cả 

các 

môn 

13.854 

Đúng  

Màn chiếu 107 Đúng  

Bảng chống loá 154 Đúng  

Bàn giáo viên 154 Đúng  

Bàn học sinh 3.650 Đúng  

 

 

Bảng 2.6. Phòng th  nghiệm, thực hành và trang thiết bị thực hành 

 

TT 
Loại 

phòng 

Số 

lƣợng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị ch nh hỗ trợ giảng 

dạy 

Đúng  

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lƣợng 

Năm 

đƣa 

vào 

sử 

dụng 

Phục 

vụ 

học 

phần  

môn 

học 

Diện 

tích 

(m2) 

1 Phòng 704 1 103 

Máy vi tính 

DELL 
66 2013 

Tin 

học 
103 

Đúng 
 

Máy chiếu đa 

năng 
1 2013 Đúng 

 

2 Phòng 708 1 103 

Máy vi tính 

DELL 
50 2013 

Tin 

học 
103 

Đúng 
 

Máy chiếu đa 

năng 
1 2013 Đúng 

 

3 Phòng 710 1 103 

Máy vi tính 

DELL 
51 2013 

Tin 

học 
103 

Đúng 
 

Máy chiếu đa 

năng 
1 2013 Đúng 
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2.3.2. Thƣ viện 

Tổng diện tích thƣ viện: 890 m
2
 trong đó diện tích phòng đọc: 440 m

2
 

Số chỗ ngồi: 200 

Số lƣợng máy tính phục vụ tra cứu: 100 máy 

Phần mềm quản lý thƣ viện: iLibme 6.0 

Thƣ viện điện tử: Đã kết nối với thƣ viện các chƣơng trình Fulbright, Cranfield 

University, Ohidink DRC Bowling Green State University, Đại học An Giang, Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, nhóm trƣờng Kiến trúc, nhóm 

trƣờng Quản trị kinh doanh, nhóm trƣờng Sƣ phạm, nhóm trƣờng Y dƣợc. 

Thƣ viện trƣờng có đủ số lƣợng sách, giáo trình điện tử của trƣờng: 9.515  sách, 

giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Số lƣợng sách, giáo trình, tài liệu, tạp chí phục vụ ngành đề nghị mở: 88 (Danh mục 

kèm theo). 

Bảng 2.7. Danh mục giáo trình phục vụ đào tạo ngành thạc sĩ 

Quản lý biển đảo và đới bờ 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Tài liệu tiếng Việt 

1 
Giáo trình 

Triết học  

Đoàn Quang 

Thọ  

NXB 

2010 10 Triết học  Đ 
Chính trị - HC 

2 

Giáo trình 

Phƣơng 

pháp luận 

nghiên cứu  

khoa học 

Vũ Cao Đàm NXB Khoa học kĩ thuật 2014 5 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

biển 

Đ 

3 

Phƣơng 

pháp luận 

nghiên cứu  

khoa học 

Phạm Viết 

Vƣợng 

NXB ĐHQG  

Hà Nội. 
2004 1 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

biển 

Đ 

4 

Lập Quy 

hoạch và ra 

quyết định 

Lê Xuân 

Roanh 

ĐH Thủy lợi 

 Hà Nội 
2005 1 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

biển 

Đ 

5 

Động lực 

học biển P3: 

Thủy triều 

Phạm Văn 

Huấn 

NXB ĐHQG  

Hà Nội. 
2002 1 

Động lực học 

biển và vùng 

bờ 

Đ 



36 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

6 Vật lý biển 

Đinh Văn Ƣu, 

Nguyễn Minh 

Huấn  

NXB ĐHQG  

Hà Nội. 
2003 1 

Động lực học 

biển và vùng 

bờ 

Đ 

7 

Biển Đông 

tập 2. Khí 

tƣợng, thủy 

văn, động 

lực biển 

Phạm Văn 

Ninh 

NXB ĐHQG 

 Hà Nội. 
2003 1 

Động lực học 

biển và vùng 

bờ 

Đ 

8 

Giáo trình 

hệ thống 

thông tin địa 

lý 

Trần Thị 

Băng Tâm 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

Hà Nội. 
2006 20 

Tin học ứng 

dụng trong 

quản lý biển  

và vùng bờ 

Đ 

9 

Giáo trình 

Cơ sở viễn 

thám 

Vũ Danh 

Tuyên 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật 
2017 25 

Tin học ứng 

dụng trong 

quản lý biển  

và vùng bờ 

Đ 

10 

Viễn thám 

trong nghiên 

cứu tài 

nguyên môi 

trƣờng 

Nguyễn Ngọc 

Thạch 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật 
1997 1 

Tin học ứng 

dụng trong 

quản lý biển  

và vùng bờ 

Đ 

11 

Giáo trình 

mô hình 

toán thủy 

văn 

Lê Văn 

Nghinh 
NXB Xây dựng 2006 55 

Tin học ứng 

dụng trong 

quản lý biển  

và vùng bờ 

Đ 

12 

Tiếp cận và 

thực hiện 

Quản lý 

tổng hợp đới 

bờ 

Tổng cục 

Biển và Hải 

đảo 

Tổng cục Biển và Hải đảo  2012 1 
Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 
Đ 

13 Quản lý biển Lê Đức Tố  
NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2005 1 

Quản lý nhà 

nƣớc về biển 
Đ 



37 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

14 

Đại cƣơng 

về quản lý 

nhà nƣớc 

Nguyễn Hữu 

Hải 

ĐH TNMT 

 Hà Nội 
2014 1 

Quản lý nhà 

nƣớc về biển 
Đ 

15 

Đại cƣơng 

về quản lý 

nhà nƣớc 

Nguyễn Thị 

Kim Uyên 

ĐH TNMT  

Hà Nội 
2011 1 

Quản lý nhà 

nƣớc về biển 
Đ 

16 

Quy hoạch 

không gian 

biển: Tiếp 

cận từng 

bƣớc hƣớng 

tới quản lý 

dựa vào hệ 

sinh thái.  

Ehler C. và F. 

Douvere 

Tổng cục biển và hải đảo 

Việt Nam  
2009 1 

Qui hoạch 

không gian 

biển 

Đ 

17 

Cơ sở lí 

luận, cách 

tiếp cận và 

phƣơng 

pháp nghiên 

cứu quy 

hoạch không 

gian biển 

Lê Đức Anh 

Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội 

2017 1 

Qui hoạch 

không gian 

biển 

Đ 

18 
Kinh tế phát 

triển 
Đinh Văn Hải NXB Tài chính 2014 10 

Phát triển 

kinh tế biển 
Đ 

19 

Giáo trình 

Quản trị 

chiến lƣợc 

Ngô Kim 

Thanh 
NXB Kinh tế quốc dân 2015 1 

Phát triển 

kinh tế biển 
Đ 

20 
Kinh tế Môi 

trƣờng 

Nguyễn Mậu 

Dũng 
NXB Tài chính 2010 1 

Phát triển 

kinh tế biển 
Đ 

21 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học biển 

Việt Nam 

Đặng Ngọc 

Thanh và 

Nguyễn Huy 

Yết 

NXB Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ 
2010 1 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học biển 

Đ 

22 

Quản lý 

tổng hợp 

vùng bờ 

Nguyễn Bá 

Quỳ 
ĐH Thủy Lợi 2002 1 

Quản lý tổng 

hợp tài 

nguyên biển 

Đ 



38 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

23 

Kiểm soát 

và quản lý ô 

nhiễm môi 

trƣờng biển 

Ngô Kim 

Định  
NXB Giao thông Vận tải. 2014 1 

Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trƣờng biển 

Đ 

24 
Biến đổi khí 

hậu 

Nguyễn Đức 

Ngữ 

NXB Khoa học và Kỹ 

thuật 
2008 1 

Biến đổi khí 

hậu và tác 

động đến hệ 

sinh thái biển 

Đ 

25 

Sự đa dạng 

sinh học và 

biến đổi khí 

hậu 

UNEP NXB Lao động-Xã hội. 2007 1 

Biến đổi khí 

hậu và tác 

động đến hệ 

sinh thái biển 

  

26 

Quản lý 

tổng hợp 

vùng ven 

biển 

Nguyễn Lâm 

Anh 
ĐH Nha Trang 2011 1 

Quản lý tổng 

hợp tài 

nguyên biển 

Đ 

27 

Năng lƣợng 

sóng biển 

khu vực 

biển Đông 

và vùng biển 

Việt Nam 

Nguyễn 

Mạnh Hùng, 

Dƣơng Công 

Kiên 

Khoa học tự nhiên và 

công nghệ 
2010 1 

Năng lƣợng 

biển 
Đ 

28 

Năng lƣợng 

mặt trời lý 

thuyết và 

ứng dụng 

Hoàng Dƣơng 

Hùng 
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 2014 1 

Năng lƣợng 

biển 
Đ 

29 

Kinh tế và 

quản lý môi 

trƣờng 

Nguyễn Thế 

Chinh  
NXB thống kê, Hà Nội 2011 1 

Quản lý tổng 

hợp tài 

nguyên biển 

Đ 

30 
 Hình thái 

bờ biển 

Trần Thanh 

Tùng 
ĐH Thủy lợi 2014 1 

Hình thái và 

dự báo biến 

động đƣờng 

bờ 

Đ 

31 

Đặc điểm 

xói lở bờ 

biển Việt 

Nam 

Lê Đình Mầu 
NXB Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 
2014 1 

Hình thái và 

dự báo biến 

động đƣờng 

bờ 

Đ 



39 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

32 

Bảo vệ bờ 

biển chống 

nƣớc biển 

dâng 

Tôn Thất 

Vĩnh 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật 
2011 20 

Hình thái và 

dự báo biến 

động đƣờng 

bờ 

 Đ 

33 
Cơ sở sinh 

học bảo tồn 

Richard B. 

Primack 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật 
1999 1 

Bảo tồn và 

phục hồi  hệ 

sinh thái biển 

Đ 

34 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học dải ven 

bờ Việt 

Nam 

Đỗ Công 

Thung 

NXB Khoa học và Kỹ 

thuật 
2014 4 

Bảo tồn và 

phục hồi  hệ 

sinh thái biển 

Đ 

35 

Giáo dục 

bảo tồn có 

sự tham gia 

của cộng 

đồng 

Michael 

Matarasso 
NXB Lao động xã hội 2004 1 

Bảo tồn và 

phục hồi  hệ 

sinh thái biển 

Đ 

36 

 Công trình 

bảo vệ bờ 

biển 

Phạm Văn 

Quốc 

Trƣờng ĐH  

Thủy lợi 
2006 1 

Công trình 

biển 
Đ 

37 

Cơ sở kỹ 

thuật bờ 

biển 

Vũ Minh Cát 
Trƣờng ĐH  

Thủy lợi 
2013 20 

Công trình 

biển 
Đ 

38 

Phƣơng 

pháp thống 

kê trong hải 

dƣơng học 

Phạm Văn 

Huấn 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2011 1 

Công trình 

biển 
Đ 

39 

Chính sách, 

pháp luật 

biển của 

Việt Nam và 

chiến lƣợc 

phát triển 

bền vững 

Nguyễn Bá 

Diến 

NXB 

Tƣ pháp 
2006 1 

Hợp tác 

trong quản lý 

và khai thác 

biển 

Đ 



40 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

40 

Biển Đông 

hƣớng tới 

một khu vực 

hoà bình, an 

ninh và hợp 

tác 

Đặng Đình 

Quý 

NXB 

Thế giới 
2011 1 

Hợp tác 

trong quản lý 

và khai thác 

biển 

Đ 

44 

Giáo trình 

Kinh tế vận 

chuyển 

đƣờng biển 

Nguyễn Hữu 

Hùng 
ĐH Hàng Hải 2014 1 

Kinh tế vận 

tải biển 
Đ 

42 
Kinh tế phát 

triển 

Phạm Ngọc 

Linh 

ĐH Kinh tế  

Quốc dân 
2013 10 

Kinh tế vận 

tải biển 
Đ 

43 

Sổ tay hàng 

hải NXB 

(Tập 2) 

Tiếu Văn 

Kinh 
NXB Giao thông Vận tải 2006 1 

Kinh tế vận 

tải biển 
Đ 

44 

Cơ sở 

phƣơng 

pháp mô 

hình hóa 

trong hải 

dƣơng học 

Đinh Văn Ƣu 
NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2006 2 

Mô hình thủy 

động lực các 

quá trình lan 

truyền vật 

chất trong 

môi trƣờng 

biển 

Đ 

45 

Mô hình 

tính sóng 

vùng ven bờ 

Nguyễn 

Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thọ 

Sáo 

NXB ĐHQG 

Hà Nội 
2005 1 

Mô hình thủy 

động lực các 

quá trình lan 

truyền vật 

chất trong 

môi trƣờng 

biển 

Đ 

46 

Mô hình số 

trong động 

lực biển 

Nguyễn Thọ 

Sáo 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2007 1 

Mô hình thủy 

động lực các 

quá trình lan 

truyền vật 

chất trong 

môi trƣờng 

biển 

Đ 



41 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

47 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng 

Phạm Ngọc 

Hồ , Hoàng 

Xuân Cơ  

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2007 30 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng biển 

Đ 

48 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

NXB ĐHQG  

Hồ Chí Minh 
2017 1 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng biển 

Đ 

49 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng 

Hoàng Ngọc 

Khắc 

ĐH TNMT  

Hà Nội 
2013 1 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng biển 

Đ 

50 
Bách khoa 

Thủy sản 

Hội Nghề cá 

Việt Nam 

NXB Nông Nghiệp, Hà 

Nội 
2008 1 

Quản lý 

nguồn lợi hải 

sản 

Đ 

51 

Biển đông 

IV: Sinh vật 

và sinh thái 

biển 

Đặng Ngọc 

Thanh 

 
2003 1 

Quản lý 

nguồn lợi hải 

sản 

Đ 
NXB ĐHQG 

Hà Nội 

52 

Tài nguyên 

biển Đông 

Việt Nam 

Phùng Ngọc 

Đĩnh 
NXB Giáo dục 1999 2 

Quản lý 

nguồn lợi hải 

sản 

Đ 

53 

Đánh giá rủi 

ro thiên tai 

dựa vào 

cộng đồng 

Trung tâm 

Phòng tránh 

và giảm nhẹ 

thiên tai 

Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
2014 1 

Quản lý rủi 

ro và thiên 

tai vùng ven 

biển 

Đ 

54 

Giáo dục 

ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu 

Lê Văn Khoa NXB Giáo dục Việt Nam. 2012 2 

Quản lý rủi 

ro và thiên 

tai vùng ven 

biển 

Đ 

55 

Tích hợp 

vấn đề biến 

đối khí hậu 

vào kế 

hoạch phát 

triển kinh tế 

- xã hội 

 

Trần Thục 
NXB TNMT  Bản đồ 

Việt Nam 
2012 1 

Quản lý rủi 

ro và thiên 

tai vùng ven 

biển 

Đ 



42 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

56 
Quan trắc 

Môi trƣờng 

Trƣơng Mạnh 

Tiến 

NXB ĐHQG  
2005 50 

Quan trắc 

tổng hợp môi 

trƣờng biển 

Đ 

Hà Nội 

57 

Các phƣơng 

pháp và thiết 

bị quan trắc 

môi trƣờng 

nƣớc 

Lê Quốc 

Hùng 

Viện Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam, Hà Nội.  
2006 12 

Quan trắc 

tổng hợp môi 

trƣờng biển 

Đ 

58 

Các phƣơng 

pháp phân 

tích hoá học 

nƣớc biển 

Đoàn Văn Bộ 
NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2001 1 

Quan trắc 

tổng hợp môi 

trƣờng biển 

Đ 

Tài liệu tiếng Anh 

59 

A strategy 

for 

promoting 

an 

integrated 

approach to 

the 

management 

of coastal 

areas in 

England 

Kent Dover Defra 2008 1 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Quản 

lý biển 

Đ 

60 

Making the 

Most of 

Wales‟ 

Coast The 

Integrated 

Coastal 

Zone 

Management 

Strategy for 

Wales 

Carwyn Jones 

AM 

Welsh Assembly 

Government 
2007 1 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Quản 

lý biển 

Đ 



43 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

61 

Integrated 

Coastal 

Zone 

Management  

Erlend 

Moksness 
Wiley-Blackwell 2009 1 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Quản 

lý biển 

Đ 

62 

Intergrated 

coastal 

Managemen

t: From 

post-

graduate to 

profesional 

coastal 

manager - A 

teaching 

manual 

Martin L.T, 

Dik R., 

Maarten B. 

and Leontine 

V.  

Eburon Academic 

Publishers 
2010 1 

Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 
Đ 

63 

The 

Dynamics of 

Integrated 

Coastal 

Management

: Practical 

Applications 

in the 

Sustainable 

Coastal 

Development 

in East Asia,  

. Chua Thia-

Eng  

GEF/UNDP/IMO 

PEMSEA. 
2006 1 

Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 
Đ 

64 

Spatial 

Planning in 

the Coastal 

Zone of the 

East Asian 

Seas Region 

COBSEA 

Coordinator 
UNEP 2011 1 

Qui hoạch 

không gian 

biển 

Đ 



44 

TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

65 
Marine 

Biology 

Peter Castro 

and Michael 

E. Huber Dr. 

McGraw-Hill Education 2015 1 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học biển 

Đ 

66 

Marine 

Conservatio

n: Science, 

Policy, and 

Management, 

G. Carleton 

Ray and Jerry 

McCormick-

Ray 

Wiley Blackwell 2014 2 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học biển 

Đ 

67 

Fundamenta

ls of Project 

Management  

Joseph 

Heagney 
AMACOM 2016 1 

Hợp tác 

trong quản lý 

và khai thác 

biển 

Đ 

68 
Marine 

Pollution 
R.B.Clark  Oxford University Press 2011 1 

Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trƣờng biển 

Đ 

69 
Marine 

Pollution 

Christopher 

L.J. 
Oxford University Press 2017 1 

Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trƣờng biển 

Đ 

70 

Biodiversity 

and 

Conservation 

Michae J. 

Jeffries 
Routledge 2005 1 

Biến đổi khí 

hậu và tác 

động đến hệ 

sinh thái biển 

Đ 

71 

Renewable 

energy: It 

physics, 

engineering, 

use, 

environment

al impacts, 

economy 

and 

planning 

aspects 

Bent Sorensen Elsevier University 2004 1 
Năng lƣợng 

biển 
Đ 
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TT 
Tên giáo 

trình 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng/ 

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

72 

Coastal 

setbacks in 

Latin 

America and 

the 

Caribbean 

Murray C. 

Simpson 

Inter-American 

Development Bank 
2012 1 

Hành lang 

bảo vệ bờ 

biển 

Đ 

73 

Adapting to 

coastal 

climate 

change 

USAID USAID 2009 1 

Hành lang 

bảo vệ bờ 

biển 

Đ 

74 

The 

Challenges 

of Coastal 

Setbacks in 

New 

Zealand 

Alexandra 

Scouller 

University of Otago, 

New Zealand 
2010   

Hành lang 

bảo vệ bờ 

biển 

Đ 

 
 

Bảng 2.8. Danh mục sách chuyên khảo phục vụ đào tạo tạo Thạc sĩ ngành Quản lý 

biển đảo và đới bờ 

TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

Đúng  

không 

đúng 

với hồ 

sơ 

1 
Sinh thái học các hệ 

sinh thái nƣớc 

Vũ Trung 

Tạng 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

2009 1 

Biến đổi khí 

hậu và tác động 

đến hệ sinh thái 

biển 

Đ 

2 
Sinh học và sinh thái 

học biển 

Vũ Trung 

Tạng 

NXB 

ĐHQG Hà 

Nội 

2004 1 

Biến đổi khí 

hậu và tác động 

đến hệ sinh thái 

biển 

Đ 
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3 
Biến đổi khí hậu và 

tác động ở Việt Nam 

Nguyễn 

Văn Thắng 

NXB Khoa 

học và kỹ 

thuật 

2011 1 

Biến đổi khí 

hậu và tác động 

đến hệ sinh thái 

biển 

Đ 

4 
Sinh thái học các hệ 

cửa sông Việt nam 

Vũ Trung 

Tạng 

NXB Giáo 

dục Việt 

nam 

2009 20 

Bảo tồn và 

phục hồi  hệ 

sinh thái biển 

Đ 

5 

Bảo tồn đa dạng sinh 

học dải ven bờ Việt 

nam 

Đỗ Công 

Thung 

NXB Khoa 

học và kỹ 

thuật 

2014 4 

Bảo tồn và 

phục hồi  hệ 

sinh thái biển 

Đ 

6 

An ninh môi trƣờng 

và hòa bình ở biển 

Đông 

Nguyễn 

Chu Hồi 

NXB 

Thông tin 

và truyền 

thông 

2016 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

Đ 

7 

Sự hiện diện của các 

cƣờng quốc ở biển 

Đông từ góc nhìn 

quan hệ quốc tế 

Nguyễn 

Tuấn 

Khanh 

NXB 

ĐHQG Hồ 

Chí Minh 

2015 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

Đ 

8 

Đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sản 

trong hệ sinh thái 

rừng ngập mặn Việt 

Nam 

Nguyễn 

Quang 

Hùng 

NXB Nông 

nghiệp 
2016 1 

Quản lý nguồn 

lợi hải sản 
Đ 

9 

Tranh chấp biền 

Đông: Luật pháp, 

địa chính trị và hợp 

tác quốc tế 

Đặng 

Đình Quý 

NXB Thế 

giới 
2012 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

Đ 

10 

Biển Đông: Quản lý 

tranh chấp và định 

hƣớng giải pháp 

Đặng 

Đình Quý 

NXB Thế 

giới 
2013 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

Đ 

11 

 Delft3D-Flow 

Simulation of multi-

dimensional 

hydrodynamic flows 

and transport 

phenomena, 

including sediments.  

WL/Delft 

Hydraulics 

WL/Delft 

Hydraulics 
2014 1 

Mô hình thủy 

động lực các 

quá trình lan 

truyền vật chất 

trong môi 

trƣờng biển 

Đ 
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2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Hiện nay, nghiên cứu khoa học đã trở thành một phong trào mạnh mẽ tại Trƣờng 

Đại học Tài Nguyên và Môi Trƣờng Hà Nội. 

Nhà trƣờng luôn xác định mục tiêu nghiên cứu khoa học để nâng cao năng lực 

giáo viên và chất lƣợng đào tạo. Điều này đã tạo ra động lực to lớn thúc đẩy công tác 

nghiên cứu khoa học của tập thể giảng viên, sinh viên trong toàn trƣờng.  

Với Khoa, công tác nghiên cứu khoa học luôn đƣợc quan tâm. Hàng năm trên 80% 

giảng viên trong Khoa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học dƣới  nhiều hình thức 

khác nhau. Mỗi năm, giảng viên trong Khoa tham gia thực hiện từ 1--5 đề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp, hiện tại giảng viên trong Khoa đang chủ trì, thực hiện 01 đề tài cấp 

Nhà nƣớc, 01 đề tài cấp Bộ. Ngoài ra, các giảng viên trong khoa còn tham gia các đề tài 

cấp cơ sơ, cấp T nh, tổ chức Quốc tế của các đơn vị khác. 

Qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong những năm qua, Khoa đã 

thu đƣợc những kết quả sau: 

+ Nhiều thành viên tham gia nghiên cứu đã sử dụng kết quả đề tài để phát triển 

thành luận văn thạc sĩ, chuyên đề tiến sĩ; 

+ Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên; 

+ Là những tƣ liệu quý để viết giáo trình, làm tài liệu giảng dạy; 

+ Các thành viên trong Khoa có điều kiện để làm việc theo nhóm một cách hiệu quả. 

Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên trong Khoa có nhiều bài báo đăng trên các tạp 

chí, kỷ yếu trong nƣớc và quốc tế về các lĩnh vực Quản lý, chính sách, Tài nguyên Môi 

trƣờng biển. 

2.4.1 Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành quản lý biển do Trƣờng 

Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện 

Để chuẩn bị cho công tác đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ, trong 

những năm gần đây Trƣờng Đại học Tài Nguyên và Môi Trƣờng đã quan tâm, đầu tƣ thời 

gian, nhân lực, kinh phí cho nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến ngành 

Quản lý biển. Nhà trƣờng đã tích cực tham gia đấu thầu đề tài nghiên cứu khoa học các 

cấp và dành một lƣợng kinh phí đáng kể để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp trƣờng. Thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, năng lực và 

kiến thức thực tế của giảng viên Nhà trƣờng đã đƣợc nâng lên đáng kể. Đồng thời, kết 

quả nghiên cứu của các đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho học viên cao 

học trong quá trình học tập và làm luận văn. 

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành Quản lý biển đảo 

và đới bờ do Trƣờng Đại học Tài Nguyên và Môi Trƣờng Hà Nội thực hiện trong những 



48 

năm gần đây đƣợc liệt kê ở bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành Quản lý biển đảo và 

đới bờ do Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội thực hiện 

Số 

TT 
Tên đề tài 

Cấp quyết định, 

mã số 

Số 

QĐ, 

ngày 

tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1 

Nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học và đề xuất 

định hƣớng quy hoạch không gian biển Phú 

Quốc- Côn Đảo phục vụ phát triển bền vững 

KC.09.16 /11-15 2014 

Đã 

nghiệm 

thu 

2 
Giám sát chủ động vùng nuôi tôm nƣớc lợ và 

ngao nuôi tập trung tại một số t nh phía Bắc  
2015 

Đã 

nghiệm 

thu 

3 

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các 

phƣơng pháp định hƣớng khoanh định túi khí 

nông phục vụ  điều tra cơ bản tài nguyên môi 

trƣờng biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng 

biển vịnh Gành Rái (Gò Công – Vũng Tàu) 

TNMT.2017.06.15 

/16-20 
2017 

Đang 

thực 

hiện 

4 

Đánh giá tiềm năng biến động tài nguyên nƣớc 

mặt, nƣớc ngầm và đề xuất giải pháp sử dụng 

hợp lý tài nƣớc phục vụ phát triển KTXH tại một 

số đảo trong điểm 

KC0904/16-20 2017 

Đang 

thực 

hiện 

5 

Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm phát triển du 

lịch biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, t nh Thanh 

Hóa 

Đề tài cấp cơ sở 2017 

Đã 

nghiệm 

thu 

6 

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tích lũy của một 

số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As) trong 

trầm tích biển ven bờ miền Bắc Việt Nam phục 

vụ quản lý tài nguyên và môi trƣờng biển 

Đề tài cấp cơ sở 2017 

Đã 

nghiệm 

thu 

7 

Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tƣ cho 

phát triển kinh tế biển Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng 

Đề tài cấp cơ sở 2018 

Đã 

nghiệm 

thu 

8 
Quy hoạch tổng hợp vùng không gian biển Hải 

Phòng 
 2018 

Đã 

nghiệm 

thu 

9 

Nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác, bảo vệ 

và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều từ 

Vũng Tàu đến Kiên Giang 

KC.09.21/16-20 2018 

Đang 

thực 

hiện 
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2.4.2. Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu trong 5 năm gần đây 

Số liệu các công trình công bố của cán bộ, giảng viên cơ hữu tham gia chƣơng 

trình đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ trong 5 năm gần đây đƣợc thống kê ở 

bảng 2.10 

Bảng 2.10. Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu tham gia chƣơng trình đào tạo 

thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ trong 5 năm gần đây 

TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

I. Tạp ch  Quốc tế Tiếng Anh 

1 

Wave Damping due to 

Wooden Fences along 

Mangrove coasts 

Đào Hoàng 

Tùng 
2018 

Journal of Coastal Research. 

DOI: 10.2112/JCOASTRES-D-

18-00015.1 

2 

Effects of Monsoon Activity 

on Monthly Phytoplankton 

Blooms in the Gulf of Thai 

Land in El Nino Year 2002 

Lê Văn 

Thiện 
2018 

VNU Journal of Science: Earth 

and Environmental Sciences, 

Vol. 34, No. 2 (2018) 22-27 

3 

Delimitating inland aqua-

ecological zones under 

different climate conditions in 

the Mekong Delta region, 

Vietnam 

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác giả 

2018 
Journal of Water and Climate 

Change 

4 

Impacts of the vung tau - Go 

Cong sea dyke on 

hydrodynamic flow regime. 

Nguyễn 

Hồng Lân 
2017 

Journal of Marine Science and 

Technology; Vol. 17, No. 3; 

2017: DOI: 10.15625/1859-

3097/17/3/ 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/

jmst 

5 

Evaluation of management 

effectiveness of Vietnam 

Marine Protected Area system.  

Trần Thị 

Minh Hằng 
2015 IUCN Publication, Switzerland 

6 

Changes in mangrove 

vegetation area and character 

in a war and land use change 

affected region of Vietnam 

(Mui Ca Mau) over six 

decades.  

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác giả 

2015 
ELSERVIER, Acta Oecologica 

Vl.63 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

7 

Participation throughout the 

decades: how the zeitgeist 

influences both theory and 

practice- A case Study.  

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác giả 

2015 

ELSEVIER, Procedia-Social 

and Behavioral Sciences. Vl. 

191 

8 

Land cover and land use 

change related to shrimp 

farming in coastal areas of 

Quang Ninh, Vietnam using 

remotely sensed data. 

Bùi Đắc 

Thuyết, Tác 

giả chính 

2014 
Environmental Earth 

Sciences 

9 

Assessment and monitoring 

of nutrient loading in the 

sediments of tidal creeks 

receiving shrimp farm 

effluent in Quang Ninh, 

Vietnam. 

Bùi Đắc 

Thuyết, Tác 

giả chính 

2013 
Environmental Monitoring 

and Assessment 

10 

Impact of shrimp farm 

effluent on water quality in 

coastal areas of the World 

Heritage-listed Ha Long 

Bay 

Bùi Đắc 

Thuyết, Tác 

giả chính 

2012 
American Journal of 

Environmental Sciences 

11 

Increasing public 

participation through 

awareness raising: A case 

study in Trao Reef Marine 

Reserve, Vietnam.  

Trần Thị 

Minh Hằng,  

Tác giả 

chính 

2012 

Journal of Environment 

and Natural Resources 

Research. 

12 

Aquaculture Management in 

Thua Thien Hue Province, 

Vietnam: Environmental 

Considerations. In: 

Sustainability Matters 

Environmental Management 

in Asia.   

Trần Thị 

Minh Hằng, 

Đồng tác giả 

2010 
World Scientific Printers, 

Singapore 

13 

Antibiotic Resistance in 

Bacteria from Shrimp Farming 

in Mangrove Areas 

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác giả 

2005 
ELSEVIER, Science of the 

Total Environment 



51 

TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

14 

Residues of selected 

antibiotics in water and mud 

from shrimp ponds in 

mangroves areas in Vietnam 

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác giả 

2004 
ELSEVIER, Marine pollution 

bulletin. 

15 

Some experimental results of 

analyzing quantitative 

correlation of fracture 

frequency distribution: case 

study in quang ninh province, 

Viet Nam. 

Phí Trƣờng 

Thành 
2018 

Geodynamics & 

Tectonophysics, 2018 Volume 

9, Issue 2 pages 557-567 

(Scopus). 

16 

Characteristics of topography 

- geology along  highway 4B 

and landslide evidences. 

Phí Trƣờng 

Thành 
2017 Journal of Geology, Series B. 

17 

Tectonic features of the 

cenozoic deformation phases 

on co to - thanh lan islands 

(Quang Ninh province, tonkin 

gulf, Vietnam). 

Phí Trƣờng 

Thành 
2018 

Russian Jourrnal Pacific 

Geology (SCI). 

18 

Characteristics of the 

topography and geology of 

vung may sea mountain area, 

Truong sa, Vietnam. 

Phí Trƣờng 

Thành 
2017 

Journal of Marine science and 

technology. 

19 

Some results of fracture 

orrientation analysis and its 

relationship with  rockslide on 

the carbon-permi limestone in 

Ha Long bay area. 

Phí Trƣờng 

Thành 
2017 

International conference on 

Geo-spatial Technologies and 

Earth resources. 

20 

Gas-geochemical features of 

the Tonkin Gulf sediments 

(South China Sea). 

Phí Trƣờng 

Thành 
2017 

Journal of Far Eastern Branch, 

Russian Academy of Sciences. 

21 

A new method for predicting 

3D fractures at next tunnel 

excavation space for 

perpendicular sets to tunnel 

axis. 

Phí Trƣờng 

Thành 
2016 Journal of Geology, Series B. 

22 
Analytical Results of Cam 

Ranh -Tuy Phong Fault 

Phí Trƣờng 

Thành & 
2016 

Journal of Geological Resource 

and Engineering 7 (2016) 335-
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

Characteristics and Its 

Relation to Mud Eruption in 

Nam Trung Bo Area, Viet Nam. 

Đồng tác giả 344 

doi:10.17265/2328-

2193/2016.07.003. 

23 

Some Results of Quantitative 

Analysis of Fracture 

Orientation Distribution along 

the Segment Tien Yen-Mui 

Chua of Cao Bang-Tien Yen 

Fault Zone, Quang Ninh 

Province, Viet Nam. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

 

 

2016 

 

 

Journal of Geological Resource 

and Engineering 2, p. 81-88. 

doi: 10.17265/2328-

2193/2016.02.004. 

24 

Quantitative analytical results 

on topographic feature of the 

Vietnam‟s continental shelf 

within coordinates 11.7 - 14.0
0
 

and 109.5 - 110.2
0
. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

 

2016 

 

 

 

Journal of Marine science and 

technology.  

25 

Some results of quantitative 

analyses of geomorphic 

characteristics in Manila trench. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

 

Journal of Geology, Series B, 

No.42/2015. 

26 

Phát triển ứng dụng phƣơng 

pháp trắc đạc ảnh để tái tạo bề 

mặt 3 chiều (3D). 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

2015 

 

Tạp chí Địa chất. 

 

27 

Một số kết quả phân tích xác 

định trạng thái ứng suất gây 

biến dạng đá bằng phƣơng 

pháp hệ khe nứt cộng ứng và 

tƣơng quan định lƣợng khu 

vực đảo Cô Tô. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

 

2015 

 

 

Hội nghị 70 năm Cục Địa chất 

và Khoáng sản. ISBN: 978-604-

913-413-5. 

28 

The relationship between 

fracture distributions and 

slickensides in analyzing the 

brittle deformation phases of 

sedimentary rocks on coto-

thanhlan islands. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

 

2015 

Second international conference 

on scientific research 

cooperation between Vietnam 

and Poland in earth sciences. 

ISBN: 978-604-938-724-1. 

29 

Some analytical results of 

brittle deformation phases in 

ocdovic-silua sedimentary 

rocks on Coto-Thanhlan 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

The proceedings of the 7
th
 VAST-

AIST workshop “Research 

collaboration: Review and 

perspective”. ISBN: 978-604-913-
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

islands. 421-0. 

30 

The geological structure of the 

northeastern sea of the gult of 

tonkin, vietnnam from gravity 

and seismic data. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2015 

The proceedings of the 7
th

 

VAST-AIST workshop 

“Research collaboration: 

Review and perspective”. 

ISBN: 978-604-913-421-0. 

31 

Phát triển phƣơng pháp xác 

định các tham số hình học trên 

ảnh số và một số kết quả ứng 

dụng cửa ảnh số trong khảo 

sát địa chất. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

 

 

Hội nghị GIS toàn quốc 2015. 

ISBN: 978-604-82-1619-1. 

32 

Ứng dụng công nghệ GIS và 

viễn thám nghiên cứu một số 

tai biến địa chất ven bờ khu 

vực quần đảo Thổ Chu, t nh Kiên 

Giang. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2015 

 

Hội nghị GIS toàn quốc 2015. 

ISBN: 978-604-82-1619-1. 

33 

Identify Driving Force to 

Cause Rockmass 

Destruction from                  

Fracture Distributions. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

Rock mechanics for sustainable 

development. Vietrock2015 an 

ISRM specialized conference, 

Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-

604-913-372-5. 

34 

Delineate Structural Boundary 

from Fracture Correlation 

Coefficients. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

Rock mechanics for sustainable 

development. Vietrock2015 an 

ISRM specialized conference, 

Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-

604-913-372-5. 

35 

Landslide susceptibility 

zonation - A comparison of 

natural and cut slopes using 

statistical models. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2015 

Rock mechanics for sustainable 

development. Vietrock2015 an 

ISRM specialized conference, 

Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-

604-913-372-5. 

36 

Field database system for 

managing data and analyzing 

slope stability. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

2014 

3rd International Conference on 

Advances in Mining and 

Tunneling. ISBN: 978-604-913-

248-3. 

37 
A new method for predicting 

fracture locations at next 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

 

3rd International Conference on 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

tunnel excavation face for 

subparallel fractures to tunnel 

axis. 

2014 Advances in Mining and 

Tunneling. ISBN: 978-604-913-

248-3. 

38 

Delineation of structural 

domains by using fracture 

orientations for analyzing 

slope failure. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2014 

In GeoInformatics for Spatial-

Infrastructure Development in 

Earth & Allied Sciences GIS-

IDEA. ISBN: 978-604-80-

0917-5. 

 

39 

Submarine landslide potential 

on the continental shelf in the 

south center of Vietnam. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

 

2014 

In GeoInformatics for Spatial-

Infrastructure Development in 

Earth & Allied Sciences GIS-

IDEA. ISBN: 978-604-80-

0917-5. 

40 

Rock slope stability snalysis 

using block theory and 

probabilitic approach : An 

application at national road 

No6, Vietnam. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2014 

In GeoInformatics for Spatial-

Infrastructure Development in 

Earth & Allied Sciences GIS-

IDEA. ISBN: 978-604-80-

0917-5. 

41 

 

 

The Challenge to discover 

deep mineral deposit in 

Vietnam to increase the 

country's mineral 

inventory. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

 

 

 

2014 

Proceeding of the 3rd 

International conference on 

Advances     in     mining     and 

tunneling,      21-22      October 

2014 Vung Tau, Viet Nam. 

Publishing house for science 

and technology. Page 20-24 

42 

 

Major Mineral potential in 

Vietnam, advice for Foreign 

Investors in Selecting the 

area for exploration and 

development projects". 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

 

 

2014 

Proceeding ofthe3rd 

International conference on 

Advances in mining and 

tunneling, 21-22 October 2014 

Vung Tau, Viet Nam. 

Publishing house for science 

and technology. Page 471-477. 

43 

 

 

Influences of 

Radioactive in titanium 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

 

 

 

 

Proceeding of the 3rd 

International conference on 

Advances     in     mining     and 

tunneling, 21-22 October 2014 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

exploration in Binh 

Dinh province, 

Vietnam. 

2014 VungTau, VietNam. Publishing 

house for scienc and technology 

Page 556-559 

44 

Silver (Ag) in Lead and 

Zinc mineral Cho Don and 

Cho Dien areas, Bac Kan 

province, Vietnam 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

2016 

Proceeding ofthe3rd 

International conference on 

Advances in mining and 

tunneling, October 2016 

45 

 

Application of coal 

gasification liquid 

technology and 

environment solution 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

2016 

Proceeding ofthe3rd 

International conference on 

Advances in mining and 

tunneling, October 2016 

46 

 

Red tide and effects 

to the marine 

environment 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

2016 

Proceeding ofthe3rd 

International conference on 

Advances in mining and 

tunneling, October 2016 

47 

 

Some preliminary results on 

rare earth minerals in Nam 

Xe area, Lai Chau province 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2017 

Proceeding ofthe4rd 

International conference on 

Advances in mining and 

tunneling, 2017 

48 

The correlation between 

radioactive content and rare 

earth mineral,     

environment     impact when 

rare earth processing zone 

going to operate in Dongpao 

district, Laichau province. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2017 

Proceeding ofthe4rd 

International conference on 

Advances in mining and 

tunneling, October 2017 

49 

Identification of spatial 

distribution of geochemical 

anomalies based on GIS and 

C-A fractal madel – A case 

study of jiurui copper mining 

area 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2016 

Journal of Geosciences and 

Geomatics Vol.4, No.2 

ISSN (Print): 2373-6690 

ISSN (Online): 2373-6704 

50 

Livelihood vulnerability 

assessment to climate change 

at community level using 

household survery: a case 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2016 

Mediterranean Journal of Social 

Sciences Vol 7 No 3S1 

ISSN 2039-2117 (online) 

ISSN 2039-9340 (print) 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

study from Nam Dinh 

province, Vietnam 

51 

How do local communities adapt to 

climate changes along heavily 

damaged coasts? A stakeholder Delphi 

study in Ky Anh (central Vietnam) 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2017 

Tạp chí quốc tế Environment, 

Development and Sustainability; 

ISSN 1387 – 585X 

52 

Spatial Variability Analysis of 

Cu Content: A Case Study in 

Jiurui Copper Mining Area 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2017 

International Journal of Applied 

Geospatial Research Volume 8, 

Issue 1; 

ISSN 1947 - 9654 

II. Tạp ch  Tiếng Việt 

1 

Giải pháp phát triển NTTS các 

huyện phía nam thành phố Hà 

Nội  

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2013 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 

(ISSN 1859-0012) - Trƣờng đại 

học Kinh tế quốc dân 

2 
Giải pháp phát triển thị trƣờng 

thanh toán tại Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2015 

Tạp chí Tài chính (ISSN-005-

56) - Bộ Tài chính 

3 

Một số giải pháp nâng cao giá 

trị sản xuất cây lƣơng thực 

t nh Hòa Bình 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2015 

Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc 

(ISSN2354-0761) - Học viện 

Hành chính Quốc Gia 

4 
“Cú huých” mới cho xuất 

khẩu da giầy Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2015 Tạp chí Con số và sự Kiện 

5 

Vai trò của ngân hàng trong 

thúc đẩy phát triển thanh toán 

điện tử dịch vụ công 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2016 

Tạp chí Tài chính (ISSN-005-

56) - Bộ Tài chính 

6 

Phát triển du lịch biển và mô 

hình triển khai thực tế tại biển 

Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2018 

Tạp chí Ánh sáng và cuộc sống 

(ISSN 2354 – 0656) – Bộ 

Thông tin và truyền thông 

7 

Kinh nghiệm phát triển nhà ở 

xã hội của một số nƣớc và 

thực tiễn Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2018 

Tạp chí Tài chính (ISSN-005-

56) - Bộ Tài chính 

8 

Mô phỏng trƣờng dòng chảy 

trƣờng gió mùa khu vực cửa 

Đại.  

Vũ Văn Lân 2015 
Tạp chí Tài Nguyên và Môi 

trƣờng 

https://link.springer.com/journal/10668
https://link.springer.com/journal/10668
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

9 

Tính nƣớc dâng do bão phục 

vụ quy hoạch phát triển không 

gian biển khu vực Phú Quốc – 

Côn đảo sử dụng mô hình 

Delft 3D 

Vũ Văn Lân 2016 
Tạp chí khoa học và Công nghệ 

biển,Tập 16, số 3. 

10 

Mô phỏng nƣớc dâng do bão 

và xây dựng bản đồ ngập lụt 

đảo Phú Quốc. 

Vũ Văn Lân 2017 
Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trƣờng 

11 

Đánh giá vai trò của đập dâng 

nƣớc trong việc phát triển kinh 

tế xã hội khu vực hạ lƣu sông 

Hồng – sông Thái Bình 

Vũ Văn Lân 2018 
Tạp chí Tài Nguyên và Môi 

trƣờng. 

12 

Khả năng sử dụng ảnh vệ tinh 

độ phân giải cao trong nghiên 

cứu giám sát hiện trạng các 

đảo và các yếu tố hải dƣơng 

học khu vực biển đông và lân 

cận 

Nguyễn 

Hồng Lân 
2014 

Tạp chí KHCNB, tập 14, số 4A, 

2014., Tr. 159 - 168ISSN: 

1859-3097 

DOI: 10.15625/1859-

3097/14/4A/ 

13 

Nghiên cứu đánh giá sự biến 

động nhiệt độ và độ mặn tại 

vùng nuôi ngao ven biển t nh 

Thái Bình 

Bùi Đắc 

Thuyết 
2016 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

14 

Đánh giá và lựa chọn mô hình 

nuôi tôm ven biển thích ứng 

với biến đổi khí hậu tại huyện 

Quỳnh Lƣu, Nghệ An 

Bùi Đắc 

Thuyết 
2017 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam 

15 

Đánh giá và lựa chọn mô hình 

nuôi cá lồng biển biển thích 

ứng với biến đổi khí hậu tại 

vịnh Cát Bà, Hải Phòng 

Bùi Đắc 

Thuyết 
2017 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam 

16 

Đánh giá hiệu quả quản lý khu 

bảo tồn biển Hòn Cau, Bình 

Thuận. 

Trần Thị 

Minh Hằng 
2018 

Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trƣờng 

17 

Thành phần loài và biến động 

nguồn lợi cá vùng rừng ngập 

mặn Phù Long, Cát Hải, Hải 

Phòng 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

Tạp chí Khoa học và Phát triển. 

Trƣờng Đại học Nông nghiệp I 

số 3.  
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

18 

Hƣớng tới phát triển công cụ 

chi trả dịch vụ Hệ sinh thái 

biển ở Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 Tạp chí Môi trƣờng, số 6 

19 
Đa dạng sinh học khu hệ cá 

đầm Nại, t nh Ninh Thuận 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, Hà Nội. Số đặc biệt kỷ 

niệm 55 năm thành lập Viện Tài 

nguyên và Môi trƣờng biển 

(1959 – 2014) 

20 

Danh sách thành phần loài họ 

cá đối (Mugillidae) phân bố 

trong hệ đầm phá ven biển 

miền Trung 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, Hà Nội. Số đặc biệt kỷ 

niệm 55 năm thành lập Viện Tài 

nguyên và Môi trƣờng biển 

(1959 – 2014), 

21 

Nghiên cứu tác động của mực 

nƣớc biển dâng đối với rừng 

ngập mặn xã Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải Phòng và các giải 

pháp thích ứng. Tạp chí Khí 

tƣợng Thủy văn, số 643, 7/2014. 

ISSN 0866-8744:  33-39 

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2014 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, số 

643, 

22 

Thành phần và phân bố động 

vật đát trong hệ sinh thái rừng 

ngập mặn Cần Giờ, TP Hồ Chí 

Minh. Tạp chí NP&PTNT, 

2013. 47-56. 

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2013 Tạp chí NP PTNT 

23 

Preliminary assessment of sea 

level rise impacts to coastal 

ecosystems in Thua Thien Hue 

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2012 Journal of Science. VNU 

24 

Study on the ability of 

Platymonas sp. And 

Nanochloropsis oculata 

micro-algae to reduce shrimp 

pond water pollution in Giao 

Thuy District, Nam Dinh 

Province.  

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2008 

Journal of Science of HNUE, 

2008. ISSN 0868-3719. Vol.53, 

No 7, pp. 83-89 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

25 

Vai trò của rừng ngập mặn 

trong việc ứng phó với biến 

đổi khí hậu.  

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2008 Tạp chí NN PTNT 

26 
Đặc điểm địa mạo và đứt gãy 

kiến tạo đới hút chìm Manila. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

2014 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

27 

Một số đặc trƣng địa chất- địa 

hình khu vực đới chuyển tiếp 

giữa vỏ lục địa và vỏ đại 

dƣơng (COT) Biển Đông. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2014 

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

28 

Một số kết quả phân tích hiện 

trạng đáy biển khu vực Nam 

Trung Bộ bằng tài liệu 

multibeam và địa chấn nông 

phân giải cao. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2014 

 

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

29 

Ứng dụng công nghệ viễn 

thám nghiên cứu chất lƣợng 

nƣớc khu vực ven biển Cửa 

Đáy. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

2014 

 

Tạp chí Các Khoa học về Trái 

đất. 

30 

Một số kết quả so sánh số đo 

thế nằm của khe nứt bằng việc 

ứng dụng phƣơng pháp trắc 

đạc ảnh. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

2014 

 

Tạp chí Các Khoa học về Trái 

đất. 

31 

Đánh giá hiện trạng trƣợt lở 

ngầm bằng mô hình 3D hình 

thái địa hình đáy biển và cấu 

trúc đứt gãy trên thềm  lục địa 

Nam Trung Bộ. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

 

2014 

 

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

32 

Xây dựng cơ sở dữ liệu số 

trong thu thập, quản lý và tra 

cứu các thông tin địa chất. 

Phí Trƣờng 

Thành 

 

2013 

 

Tạp chí Địa chất. 

33 Tổng quan về núi lửa bùn. 
Phí Trƣờng 

Thành 

 

2013 

Tuyển tập báo cáo Khoa học 

Hội nghị Địa chất Biển toàn 

quốc lần thứ hai. ISBN: 978-

604-913-134-9. 

34 

Đặc trƣng cấu trúc khu vực 

bắc vịnh Bắc Bộ theo phân 

tích số liệu khảo sát địa vật lý 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2013 

Tuyển tập báo cáo Khoa học 

Hội nghị Địa chất Biển toàn 

quốc lần thứ hai. ISBN: 978-
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

và địa chất mới. 604-913-134-9. 

35 

Phân bố phun trào bazan núi 

lửa khu vực thềm lục địa Nam 

Trung Bộ và lân cận theo 

minh giải tài liệu trọng lực, từ 

và địa chấn. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác giả 

 

 

2013 

 

Tuyển tập báo cáo Khoa học 

Hội nghị Địa chất Biển toàn 

quốc lần thứ hai. ISBN: 978-

604-913-134-9. 

36 

Nghiên cứu mối tƣơng quan 

giữa hàm lƣợng kim loại nặng 

với kích thƣớc hạt trầm tích 

ven bờ đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Lê Ngọc 

Anh 
2016 

Tạp chí phân tích Hóa, lý và 

sinh học Việt Nam.  ISSN 

0868-322 

37 

Đánh giá nguy cơ xói lở bờ 

biển sử dụng phƣơng pháp 

phân tích thứ bậc AHP và 

ch  số xói lở đƣờng bờ 

(CEI). Áp dụng cho khu 

vực ven biển huyện 

Hải Hậu, t nh Hải Nam Định. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

 

2014 

 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên 

và Môi trƣờng, tháng 6 năm 

2015. Trang 3-14. 

38 

 

Một số giải pháp trong 

cải tạo phục hồi môi 

trƣờng nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất khu vực 

khai thác than, Hòn Gai, 

Quảng Ninh. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

 

2015 

 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên 

và Môi trƣờng, số 9. Tháng 9 

năm 2015. 

39 

 

Một số kết quả bƣớc đầu 

trong sử dụng Bentonit Nha 

Mé để hấp thụ dƣ lƣợng 

kháng sinh Norfloxacin. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 

 

 

2015 

 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên 

và Môi trƣờng, tháng 6 năm 

2015. Trang 3-14. 

40 

Dự án khoanh định khu vực 

cấm tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản t nh Lai 

Châu, dấu ấn cho sự hợp 

tác tốt đẹp giữa Đại học tài 

nguyên và môi trƣờng Hà 

Nội và t nh Lai Châu. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2015 

Tạp chí khoa học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

41 

Nghiên cứu tốc độ giải 

phóng kim loại và sự 

chuyển hóa arsen từ quặng 

thải arsenopyrite. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

2017 
Tạp chí địa chất, Loạt số 364-

365 (2017).tr.71-80 

42 

Nghiên cứu khả năng giải 

phóng kim loại nặng và sự 

chuyển hóa arsen từ quặng 

thải pyrit. 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

2018 
Tạp chí phân tích Hóa, Lý và 

Sinh học, tập 23 số 2, tr. 61-70 

43 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của 

một số yếu tố đến chuyển 

hóa As(III) và As(V) từ 

quặng thải pyrite sau phong 

hóa, 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

 

 

2018 

 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và 

sinh học, tập 24 số 1 

44 

Hàm lƣợng kim loại nặng 

(Cd, Pb, Zn) trong một số 

động vật hai mảnh tại 

vùng biển ven bờ Quy 

Nhơn, t nh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

 

 

2018 

Tạp chí Phân tích Hóa Lý 

Sinh ISSN: 0868-3224Số 4 

(đặc biệt) 2018 

Hội KHKT Phân tích Hóa, 

Lý, và Sinh học VN 

45 

Ứng dụng mô hình Mike 11 

ST đánh giá khả năng tái tạo 

cát sỏi lòng sông Hồng từ 

trạm thủy văn Sơn Tây đến 

Hƣng Yên 

Nguyễn Thị 

Thục Anh  

 

 

2018 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên 

và Môi trƣờng, Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội Số 23 tháng 12 năm 2018 

46 

Cải thiện cơ sở vật chất, cảnh 

quan và không gian kiến trúc 

góp phần xây dựng môi 

trƣờng văn hóa thẩm mỹ trong 

các trƣờng đại học, cao đẳng ở 

nƣớc ta hiện nay 

Lê Thị Thùy 

Dung 
2014 

Tạp chí Giáo dục, Số 347 

(12/2014 

47 

Nâng cao các hoạt động chính 

trị - xã hội và vui chơi giải trí 

góp phần giáo dục thẩm mỹ 

cho sinh viên hiện nay 

Lê Thị Thùy 

Dung 
2014 

Tạp chí Giáo dục, Số 347 

(10/2014) 

48 
Tìm hiểu về cấu trúc văn hóa 

thẩm mỹ 

Lê Thị Thùy 

Dung 
2016 

Tạp chí Giáo dục Lý luận, 

ISSN 0868 –3492, Số 

245(7/2016) 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

49 

Gắn lí luận với thực tiễn trong 

Giáo dục văn hóa thẩm mĩ cho 

sinh viên Việt Nam hiện nay 

Lê Thị Thùy 

Dung 
2017 

Tạp chí Giáo dục, số 412 (Kì 2-

8/2017) 

 

50 

Vai trò của giáo dục trách 

nhiệm xã hội về bảo vệ tài 

nguyên môi trƣờng trong giáo 

dục đạo đức nghề nghiệp cho 

sinh viên ngành tài nguyên và 

môi trƣờng, 

Lê Thị Thùy 

Dung 
2018 

Tạp chí Giáo dục, Số 433 (kỳ 1 

tháng 7/2018) 

 

51 

Nghiên cứu bƣớc đầu về 

tƣơng tác cửa sông ven biển 

tại một số sông miền trung 

Trần 

 Duy 

 Kiều 

2014 

Tạp chí Khí tƣợng thủy văn Số 

648, ISSN 0866 – 8744 

 

52 

Nghiên cứu xây dựng thang 

mức độ rủi ro do thiên tai lũ, 

ngập lụt khu vực hạ lƣu sông Cả 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Số 3+4; ISSN 

1859-4581 

53 

Nghiên cứu quá trình dịch 

chuyển nguyên tố và đánh giá 

mức độ ô nhiễm kim loại nặng 

cho hạ lƣu sông Ba 

Trần 

Duy 

Kiều 

2015 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn Số 

659; ISSN 0866-8744 

54 

Nghiên cứu xây dựng phần 

mềm đánh giá chất lƣợng 

nƣớc, thử nghiệm cho tài 

nguyên nƣớc mặt lƣu vực sông 

Sêrêpôk 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn Số 

662; ISSN 0866-8744 

55 

Nghiên cứu mô phỏng nguy 

cơ lan truyền vệt dầu trong sự 

cố tràn dầu trên vùng biển Phú 

Quốc 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Khoa học kỹ thuật 

Thủy lợi   Môi trƣờng Số 

52;ISSN 1859-3941 

56 

Đào tạo theo hệ thống tín ch  - 

hƣớng tới đổi mới, nâng cao 

chất lƣợng đào tạo 

Trần 

Duy 

Kiều 

2015 

Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trƣờng 

Số 21; ISSN 1859-1477 

57 

Nghiên cứu xây dựng bản đồ 

cảnh báo rủi ro do thiên tai lũ, 

ngập lụt hạ lƣu sông Cả 

 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Số 13;ISSN 

1859-4581 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

58 

Nghiên cứu đánh giá tác động 

của một số yếu tố mặt đệm đến 

dòng chảy lũ hạ lƣu sông Cả 

bằng công nghệ giải đoán ảnh 

Landsat 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Khoa học Vol. 32, No. 3S; 

ISSN 0866 – 8612 

 

59 

Ứng dụng mô hình HEC – HMS 

và HEC – RAS xây dựng bản đồ 

ngập lụt hạ lƣu sông Hƣơng 

Trần 

Duy 

Kiều 

2017 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Số tháng 8; ISSN 1859 

– 4587 

 

60 

Mô phỏng các nguy cơ ngập 

lụt bởi nƣớc biển dâng do biến 

đổi khí hậu tại cửa song Mã, 

Thanh Hóa 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2015 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn 

Số 660; ISSN 0866-8744 

61 

Đánh giá mức độ xâm nhập 

mặn hạ lƣu sông Cả dƣới tác 

động biến đổi khí hậu 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2016 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn 

Số 663; ISSN 0866-8744 

62 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

trao đổi Anion từ Polystiren 

phế thải ứng dụng để xử lý 

PO43- trong môi trƣờng nƣớc 

Hoàng Anh 

Huy 

 

2017 

Tạp chí Khoa học Vol. 33, No.1 

ISSN 0866 - 8612 

 

III. Hội thảo quốc tế 

1 

Current Status Of Solid Waste 

Management And Community 

Awareness Of Marine 

Pollution In Ha Long City, 

Vietnam.  

Trần Thị 

Minh Hằng 
2018 

Proceeding of International 

Conference on Plastics in the 

Marine Environment (ICPME) 

2018, National University of 

Singapore 

2 

Coastal economics in Vietnam 

towards sustainable 

development and Vietnam-

European free trade 

agreement.  

Trần Thị 

Minh Hằng 
2017 

Proceeding of international 

conference entitled "Vietnam's 

economic development in the 

process of international 

integration" 

3 

Remote Sensing observation 

of monthly phytoplankton 

blooms associated with 

monsoon activity in the gulf of 

Thailand in El Nino year 2002 

Lê Văn 

Thiện 
2017 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON GEO-

SPATIAL TECHNOLOGIES 

AND EARTH RESOURCES – 

GTER 2017. Hanoi, October 5-

7. 



64 

TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

4 

Trends in resource changes of 

coral reef fish communities in 

the coastal of Vietnam.  

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

Organizing Committee of the 

3
rd

 Asia Pacific Coral Reef 

Symposium (APCRS), Taiwan, 

2014. 

5 

Marine/Coastal Ecosystem 

Services and Their Linkages 

with the Poverty Alleviation: 

A case study from Vietnam 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

International Young Scientists 

Networking Conference on 

Ecosystems and human 

wellbeing in the green economy 

6 

The status of fish diversity and 

fisheries of the Nai lagoon, 

Vietnam 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

Asian CORE-

COMSEASeminar on Coastal 

Ecosystems in Southeast Asia 

7 

Marine biodiversity and reef 

fishery resources of the spratly 

islands.  

Nguyễn Thị 

Hƣơng Liên 
2014 

SCESAP 3
rd

 International 

Biodiversity Symposium Cebu 

2017, Philipine 12/2017 

8 

Using Specialized Natural 

Condition Maps and 

Hydrodynamic Simuation 

Results to be based on Marine 

Spatial Planning of Phu Quoc 

– Con Dao Islands Areas 

Nguyễn Thị 

Lan 
2014 

Proceedings of the 11th 

International Conference on 

Hydrobynamics  in Singapore 

9 

Identification speed of sea 

level rise at observed stations 

in eastern and western coast of 

vietnam southern part 

Nguyễn Thị 

Lan 
2014 

Proceedings of the 11th 

International Conference on 

Hydrobynamics  in Singapore 

10 

Delimitating inland aqua-

ecological zones in climate 

change conditions in the 

Mekong Delta region, 

Vietnam 

Lê Xuân 

Tuấn 
2017 

Geo-spatial Technology and 

Earth Resources (GTER, 2017). 

ISBN 978-604-9132-618-4. 

Publishing House for Science 

and Technology: 733-744 

11 

Mangrove restoration for 

environmental protection and 

coastal life improvement in 

VietNam.  

Lê Xuân 

Tuấn 
2014 

Proceedings of the 19
th

 IAHR-

APD Congress 2014, Hanoi, 

Vietnam . ISBN 

978604821338-1. 

12 

Content of some heavy metals 

in water and in Ipomoe 

Aquatic  colecting from Nhue 

Lê Xuân 

Tuấn 
2014 

Proceedings of the 
3rd

 

International Conference on 

advances in mining and 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

river.  tunneling, 21-22 Oct., 2014, 

Vung Tau, Vietnam. Advances 

in mining and tunneling. 

Publishing house for Science 

and Technology, Hanoi, Vietnam 

2014: 582-587 

13 

Using Specialized Natural 

Condition Maps and 

Hydrodynamic Simuation 

Results to be based on Marine 

Spatial Planning of Phu Quoc 

– Con Dao Islands Areas 

Vũ Văn Lân 2014 

Proceedings of the 11th 

International Conference on 

Hydrobynamics (ICHD 2014), 

Singapore; Paper ID #13. 

14 

Identification speed of sea 

level rise at observed stations 

in eastern and western coast of 

vietnam southern part 

Vũ Văn Lân 2014 

Proceedings of the 11th 

International Conference on 

Hydrobynamics (ICHD 2014), 

Singapore; Paper ID #14. 

IV. Hội thảo trong nƣớc 

1 

Đánh giá vai trò của các đập 

ngăn sông đến chế độ thủy lực 

mùa cạn vùng hạ lƣu sông 

Hồng 

Vũ Văn Lân 2015 

Kỷ yếu 5 năm thành lập trƣờng  

Đại học Tài nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội. 

2 

Lƣợng giá giá trị bảo tồn đa 

dạng sinh học và cảnh quan hệ 

sinh thái ven biển rừng ngập 

mặn Cần Giờ 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
2015 

Kỷ yếu 5 năm thành lập trƣờng  

Đại học Tài nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội. 

3 

Quản lý vùng bờ Thái Bình: 

Hiện trạng và giải pháp quy 

hoạch tổng hợp 

Trần Thị 

Minh Hằng 
2018 

Kỷ yếu hội thảo "Quản lý, bảo 

tồn tài nguyên vùng bờ", Đại 

học Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu 

(bài báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp ch   hội thảo 

4 

Đánh giá ảnh hƣởng của 

phóng xạ khi khai thác 

quặng graphit khu vực Yên 

Thái, t nh Yên Bái 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2014 

Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ 

toàn quốc lần thứ XXIV, Vũng 

Tàu, tháng 8 năm 2014. Trang 

477- 488 

5 

Đặc điểm địa chất cao nguyên 

đá Đồng Văn, một số định 

hƣớng khai thác và phát triển 

bền vững 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2016 

Tuyển tập Hội nghị Câu lạc 

bộ các trƣờng kỹ thuật lần thứ 

49, tổ chức tại Hà Giang 

6 

Các tác động của chính sách tới 

sự phát triển nguồn nhân lực 

ngành khai khoáng 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2018 

Tuyển tập hội nghị khoa học 

Tài nguyên, Môi trƣờng và 

phát triển bền vững do Hội 

đồng Giáo sƣ liên ngành tổ 

chức 

7 

Khoáng sản cát sông và 

những giải pháp của t nh 

Hƣng Yên nhằm quản lý hoạt 

động thăm dò, khai thác hiệu 

quả để bảo vệ dòng sông 

Nguyễn Thị 

Thục Anh 
2018 

Tuyển tập Hội nghị Khoa học 

Câu lạc bộ các trƣờng kỹ 

thuật 2018, tổ chức tại Hƣng 

yên 

8 

Nghiên cứu đặc điểm thành 

phần độ hạt và thành phần 

khoáng vật trong đất khu vực 

tả ngạn sông Hồng, Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thục Anh   

Đồng tác giả 

2018 

Hội nghị toàn quốckhoa học 

trái đất và tài nguyên với 

phát triển bền vững(ERSD 

2018) 

 

2.4.3 Các hƣớng nghiên cứu của đề tài luận văn và số học viên có thể tiếp nhận 

Để tiếp nhận học viên vào học chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ, 

Khoa Khoa học biển và Hải đảo của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

đã chuẩn bị một số định hƣớng nghiên cứu đề tài luận văn dựa trên thế mạnh của đội ngũ 

giảng viên và những vấn đề mang tính thời sự trong thực tế hiện nay. Những định hƣớng 

này là cơ sở để học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu cụ thể cho luận văn thạc sĩ của mình. 

Các định hƣớng nghiên cứu nhƣ sau:   
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Bảng 2.11. Các hƣớng đề tài nghiên cứu khoa học có thể tiếp nhận học viên 

TT 
Các định hƣớng nghiên cứu đề tài 

luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm 

ngƣời thực hiện hƣớng 

nghiên cứu 

Số lƣợng học 

viên cao học có 

thể tiếp nhận 

Bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển 

1  Đặc điểm sinh học và hệ sinh thái biển PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

2  
Thích ứng với biến đổi khí hậu cho các 

hệ sinh thái vùng ven biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

2 

3  

Diễn biến, tác động của xâm nhập mặn 

và bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng 

sinh thái ven biển 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

2 

4  
Phát triển danh hiệu các khu bảo tồn 

biển 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Trần Thị Minh Hằng 

3 

5  Giá trị kinh tế hệ sinh thái biển PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

6  

Vai trò của hệ sinh thái biển trong việc 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí 

hậu 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

PGS.TS. Hoàng Anh Huy 

3 

7  
Đa dạng sinh học biển với sự thịnh 

vƣợng của loài ngƣời 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Dƣ Văn Toán 
3 

8  
Đánh giá hiệu quả quản lý của công tác 

bảo tồn biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

9  
Nghiên cứu biến động nguồn lợi thủy sản 

phân bố ven biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng biển, hải đảo 

10  Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

11  Quản lý tài nguyên ven biển 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 
1 

12  

Thực trạng áp dụng và hiệu quả của các 

chính sách trong quản lý thủy sản và tài 

nguyên ven biển 

TS. Bùi Đắc Thuyết 2 
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TT 
Các định hƣớng nghiên cứu đề tài 

luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm 

ngƣời thực hiện hƣớng 

nghiên cứu 

Số lƣợng học 

viên cao học có 

thể tiếp nhận 

13  
Quy hoạch quản lý tài nguyên vùng ven 

biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

14  Quản lý tổng hợp vùng bờ TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

15  
Đánh giá rủi ro và phòng chống thiên 

tai 
TS. Nguyễn Hồng Lân 2 

16  
Truyền thông, nâng cao nhận thức môi 

trƣờng biển đảo 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

Phát triển bền vững kinh tế biển 

17  
Tiềm năng và định hƣớng phát triển du 

lịch biển đảo Việt Nam 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 
1 

18  
Hiệu quả của phát triển hệ thống sản 

xuất kêt hợp rừng và thủy sản  
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

19  
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và kinh tế 

mô hình nuôi tôm ven biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

20  Các mô hình sinh kế vùng ven biển TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

21  Phát triển bền vững kinh tế vận tải hàng hải 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 
1 

22  
Vai trò của hệ sinh thái biển với sinh kế 

ngƣời dân ven biển 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 
1 

23  Tiềm năng năng lƣợng biển 
TS. Nguyễn Hồng Lân  

TS. Dƣ Văn Toán 
3 

24  

Ứng dụng công nghệ môi trƣờng thích 

hợp, sử dụng năng lƣợng hiệu quả hƣớng 

đến sản xuất và tiêu thụ bền vững 

TS. Nguyễn Hồng Lân 2 

Chất lƣợng môi trƣờng biển 

25  
Đánh giá hiện trạng và quản lý kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

26  Ô nhiễm rác thải nhựa đại dƣơng TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

27  
Quản lý ô nhiễm biển từ các hoạt động 

hàng hải, cảng biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 
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TT 
Các định hƣớng nghiên cứu đề tài 

luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm 

ngƣời thực hiện hƣớng 

nghiên cứu 

Số lƣợng học 

viên cao học có 

thể tiếp nhận 

28  
Đánh giá tác động môi trƣờng của các 

hoạt động nuôi trồng thủy sản 
TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

29  
Quan trắc môi trƣờng phòng trừ bệnh 

trong nuôi trồng thủy sản 
TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

30  

Ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng 

tràn dầu trên các vùng ven biển, vùng 

biển và hải đảo Việt Nam 

TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

Ứng dụng tin học và các mô hình t nh toán trong quản lý biển 

31  
Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản 

lý tài nguyên ven biển 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

TS. Bùi Đắc Thuyết 

PGS.TS Trần Duy Kiều 

3 

32  

Ứng dụng mô hình Mike 31, Delft 3D 

mô phỏng kịch bản thiên tai (bão lụt, 

nƣớc dâng bão...) ở Việt nam 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

PGS.TS Trần Duy Kiều 

 

3 

33  

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản 

đồ ngập lụt do nƣớc dâng bão phục vụ 

quy hoạch và giảm nhẹ thiên tai 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

PGS.TS Trần Duy Kiều 

 

3 

34  

Đánh giá vai trò của các công trình ven 

biển (đập phá sóng, kè mỏ hàn…) đến 

phát triển đƣờng bờ 

TS. Nguyễn Hồng Lân 3 

 

2.5. Hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 Trong những năm qua, để góp phần nâng cao vị thế, uy tín, năng lực giảng dạy, 

chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa Khoa học biển và Hải đảo tích cực mở 

rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nƣớc và nƣớc ngoài (Hình 2.1). Khoa đã phối 

hợp với  Đại học Quốc gia Singapore và Viện Hàn lâm Khoa học Liên Bang Nga - chi 

nhánh Viễn Đông tổ chức hai hội thảo Quốc tế nhằm trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm 

nghiên cứu khoa học và giảng dạy, nâng cao trình độ và kỹ năng cho các giảng viên. 

Ngoài ra, các giảng viên của Khoa cũng tham gia nhiều Hội thảo, Diễn đàn Quốc tế, tham 
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gia giảng dạy các chƣơng trình thạc sỹ liên kết với nƣớc ngoài, tham gia tƣ vấn và hỗ trợ 

nghiên cứu cho một số tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nƣớc 

 

Hình 2.1 Mạng lƣới các đối tác trong nghiên cứu và đào tạo 

 

Hợp tác trong hoạt động đào tạo 

Từ khi thành lập đến nay, Khoa khoa học biển và hải đảo đã tích cực tham gia xây dựng 

và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực biển và hải đảo với các đơn vị liên quan trực tiếp và 

gián tiếp đến nghiên cứu và quản lý biển nhƣ các đơn vị thuộc Tổng Cục Biển và hải đảo 

Việt Nam, Viện Tài nguyên và Môi trƣờng biển, Viện khoa học khí tƣợng thủy văn và 

biến đổi khí hậu, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam... các hợp tác đào tạo 

liên quan đến các chủ đề nhƣ: Đào tạo sau đại học theo hƣớng chuyên sâu cho các 

chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực biển đảo; Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nƣớc, kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ, 

lý luận chính trị, quốc phòng an ninh; Đào tạo các chuyên gia vễ kỹ năng lập và phân 
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tích, đánh giá, qui hoạch sử dụng biển, đảo, giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội, an 

ninh quốc phòng, bảo vệ môi trƣờng biển đảo; Đào tạo về kỹ năng quản lý, khai thác, sử 

dụng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trƣờng bản đồ biển nói chung và công tác thiết lập, 

quản lý hồ sơ các vùng biển nhạy cảm, vùng bờ cần bảo vệ; Đào tạo kỹ năng về lập, triển 

khai và đánh giá hiệu quả chƣơng trình, kế hoạch quản lý tổng hợp đới bờ; Đào tạo kỹ 

năng tổ chức các hoạt động điều tra, nghiên cứu, tuyên truyền, thu hút sự tham gia của 

cộng đồng vào quá trình quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trƣờng biển; Đào 

tạo kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ biển, giải quyết các vấn đề có tầm vĩ mô về 

động lực biển, khí tƣợng thủy văn biển, động lực ven bờ và tƣơng tác biển khí quyển. 

Bên cạnh đó, các cán bộ, giảng viên của Khoa tích cực tham gia giảng dạy các chuyên đề 

cho nghiên cứu sinh các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trƣờng biển; quản lý và phục 

hồi các hệ sinh thái biển và chủ biên, đồng chủ biên, tham gia soạn thảo và xuất bản tài 

liệu liên quan nhƣ “ Định hƣớng quy hoạch không gian biển Phú Quốc, Côn Đảo phục vụ 

phát triển bền vững” Nhà xuất bản KH KT năm 2018; Quản lý, bảo tồn trong phát triển 

bền vững tài nguyên và môi trƣờng vùng bờ, nhà xuất bản KH KT năm 2018. Các giảng 

viên trong khoa đã và đang phối hợp hƣớng dẫn đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ chuyên 

ngành liên quan đến môi trƣờng biển, biến đổi khí hậu, quản lý các hệ sinh thái biển... 

Hợp tác quốc tế  

Do tính chất của các chuyên ngành về quản lý biển đảo và đới bờ liên quan đến mối quan 

tâm chung của toàn cầu nên việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Khoa trong những 

năm vừa qua đã đạt đƣợc những mức độ nhất định. Khoa có các mối quan hệ chuyên môn 

chủ yếu với các viện và các trƣờng đại học trên thế giới nhƣ Nhật, Úc, Nga, Hà Lan, 

Anh, Thái Lan, Philíppin,... cùng các tổ chức quốc tế nhƣ UNDP, IUCN, WWF, Diễn đàn 

mạng lƣới Đại hội biển Đông Á. 
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PHẦN 3: CHƢƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

3.1 Chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành quản lý biển đảo và đới bờ  

3.1.1 Một số thông tin về chƣơng trình đào tạo 

 - Tên ngành đào tạo: 

  + Tiếng Việt: Quản lý biển đảo và đới bờ 

  + Tiếng Anh: Marine, Island and Coastal Management 

 - Mã số ngành đào tạo: 8850104 

 - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

 - Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: 

  + Tiếng Việt: Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

  + Tiếng Anh: Master Degree in Marine, Island and Coastal Management 

 - Đơn vị đào tạo: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

3.1.2 Căn cứ xây dựng chƣơng trình đào tạo 

Chƣơng trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ đƣợc xây 

dựng căn cứ trên các quy định, văn bản định hƣớng và hƣớng dẫn của Đảng, Nhà nƣớc, 

Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Một số căn cứ chủ yếu sử dụng 

trong lập đề án bao gồm: 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Nghị quyết hội nghị lần 

thứ  8 BCHTW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

- Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội 

quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, 

hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lƣợng và 

kiểm định chất lƣợng giáo dục đại học, giảng viên, ngƣời học, tài chính, tài sản của cơ sở 

giáo dục đại học và quản lý Nhà nƣớc về giáo dục đại học. 

- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành 

“Điều lệ trƣờng đại học” quy định tổ chức và hoạt động của trƣờng đại học, bao gồm: 

nhiệm vụ và quyền hạn của trƣờng đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo; 

hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; nhiệm vụ và quyền của giảng viên, 

của công chức, viên chức; nhiệm vụ và quyền của ngƣời học; tổ chức và quản lý trƣờng 

đại học; tài chính và tài sản của trƣờng đại học; quan hệ giữa trƣờng đại học, gia đình và 

xã hội. 

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi 

mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. 

- Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tƣớng 
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Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lƣới trƣờng đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; 

- Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc điều ch nh 

Quy hoạch mạng lƣới trƣờng đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;  

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; 

- Quyết định số 166/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 01 năm 2014 về Kế hoạch thực hiện 

Chiến lƣợng bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng “Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài 

nguyên và môi trƣờng giai đoạn 2012 - 2020”. 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khóa XII) về Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Thông tƣ số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình ch  tuyển sinh, 

thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình 

độ tiến sĩ. 

- Thông tƣ số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

- Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 Quy định về khối lƣợng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chƣơng 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

- Thông tƣ số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 Ban hành Danh mục giáo 

dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 

- Thông tƣ số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 Quy định điều kiện, trình tự, 

thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình ch  tuyển sinh, thu hồi quyết định 

mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội xây dựng theo định hƣớng ứng dụng, dựa trên lợi thế về cơ sở vật 

chất, nguồn lực hiện có của nhà trƣờng và theo kết luận của Hội đồng thẩm định chƣơng 

trình đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của nhà trƣờng. 
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 Chƣơng trình đào tạo giúp cho ngƣời học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng 

dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong 

hoạt động chuyên môn về các lĩnh vực Quản lý biển đảo, phát huy và sử dụng hiệu quả 

kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện 

thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở 

ngành và phƣơng pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 

tƣơng ứng để tiếp tục tham gia chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ về sau. 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội khi xây dựng có tham khảo các chƣơng trình đào tạo sau:  

* Chương trình đào tạo trong nước: 

(1) Hải dương học, ĐH Khoa học t  nhiên , ĐH Quốc Gia Hà Nội. 

-  Đào tạo nguồn nhân lực hải dƣơng học trình độ thạc sĩ chất lƣợng hàng đầu 

Việt Nam, có trình độ chuyên môn cao, ngoại ngữ khá - giỏi và phẩm chất chính trị, đạo 

đức tốt, có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu triển khai tại các 

cơ sở nghiên cứu, cơ sở phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ biển, có thể đảm 

nhiệm công tác giảng dạy chuyên nghiệp tại các các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân 

lực khoa học biển. 

* Mục tiêu cụ th  

-      Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ biển, cập nhật những kiến 

thức hiện đại về thủy thạch động lực biển, quản lý và khai thác tài nguyên môi trƣờng 

biển và kỹ thuật công trình biển, nhằm nâng cao chất lƣợng nghiên cứu triển khai và ứng 

dụng trong thực tiễn; 

Góp phần đẩy mạnh việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ 

trong và ngoài nƣớc trong lĩnh vực hải dƣơng học. 

* Đối tư ng đào tạo và nguồn tuy n sinh  

- Có lí lịch bản thân r  ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học có ngành phù hợp với chuyên ngành Hải 

dƣơng học; 

- Đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Hải 

dƣơng học: Phải học và thi một số môn bổ sung và chuyển đổi trƣớc khi thi tuyển theo 

Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Đối với ngƣời có bằng đại học thuộc các ngành sau có thể đƣợc tham gia thi tuyển 

với các điều kiện chuyển đổi tƣơng tự nhƣ đối với ngành gần theo Quy định của ĐHQG 

Hà Nội: Môi trƣờng, Địa lý, Địa chất, Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ. 

*Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần 
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- Danh mục các ngành phù hợp: Hải dƣơng học, Thuỷ văn học, Công nghệ biển, 

Thiên văn học. 

Danh mục các ngành gần: Toán học tính toán, Cơ học, Công nghệ thông tin, Vật lý 

học, Hoá học, Khoa học môi trƣờng. 

 (2) Thạc sỹ Quản  ý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội, Bộ TNMT. 

* Mục tiêu        

 Chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Khoa học môi trƣờng theo định 

hƣớng ứng dụng giúp các học viên bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, 

chuyên ngành, tăng cƣờng kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu về khoa 

học quản lý môi trƣờng, phân tích đánh giá công nghệ, kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng, an toàn sức khỏe môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học,… Sau khi học, học 

viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn 

vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tƣ duy sáng tạo và có 

năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành đƣợc đào tạo; có 

thể tiếp tục tham gia chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sỹ. 

Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức  

Học viên đƣợc bổ sung, cập nhật và nâng cao các kiến thức cơ sở về khoa học môi 

trƣờng: Phân tích, đánh giá chiến lƣợc chính sách môi trƣờng; Phòng ngừa, kiểm soát ô 

nhiễm môi trƣờng, khắc phục sự cố môi trƣờng và suy thoái môi trƣờng, cải thiện và 

nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Sức khỏe môi trƣờng và an toàn vệ sinh môi trƣờng; 

Thẩm định, kiểm tra, đánh giá công trình, thiết bị, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trƣờng, 

Triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; Bảo tồn đa 

dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen và các vấn đề môi trƣờng xuyên biên giới; Quản lý sự 

cố, xác định và bồi thƣờng thiệt hại môi trƣờng; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ năng 

lƣợng thân thiện với môi trƣờng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Học viên có thể phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc 

thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị 

sản xuất, sự nghiệp theo các chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và 

chuyên đề nghiên cứu. 

b)Kỹ năng  

Học viên đƣợc rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và vận dụng 

các kỹ năng về quản lý môi trƣờng, phân tích đánh giá công nghệ, kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng, an toàn sức khỏe môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học. 
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 Học viên có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy đƣợc các kỹ năng 

nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc 

phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác chuyên môn. 

c)Khả năng và vị trí công tác 

Học viên sau khi tốt nghiệp với kiến thức đƣợc nâng cao có thể tiếp tục độc lập 

nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyết các vấn đề môi trƣờng theo mục tiêu bảo vệ 

môi trƣờng toàn diện. 

Học viên có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nƣớc từ trung ƣơng đến 

địa phƣơng có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng; ban quản lý các khu 

công nghiệp; các đơn vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính 

phủ; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trƣờng đại học, cao đẳng, các viện nghiên 

cứu; và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, và tƣ vấn. 

* Đối tƣợng đào tạo và nguồn tuyển sinh  

Nguồn tuyển sinh 

Nhóm 1: Nhóm ngành đúng (Không yêu cầu học bổ túc kiến thức trƣớc khi thi 

tuyển đầu vào) 

Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, 

chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, 

đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chƣơng trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại 

học khác nhau dƣới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín ch  của khối kiến 

thức ngành. 

Cụ thể là các thí sinh có bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành: Khoa học môi 

trƣờng, Kỹ thuật môi trƣờng, Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng, Quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng   

 Nhóm 2: Nhóm ngành gần  

Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự 

thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt 

Nam cấp III (trừ trƣờng hợp đã đƣợc quy định trong nhóm 1 ở trên) hoặc chƣơng trình 

đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học 

hoặc đơn vị học trình hoặc tín ch  của khối kiến thức ngành. Bao gồm các thí sinh: 

Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các nhóm ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ 

về hóa  học, sinh học 

Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học đời sống, 
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Quản lý tài nguyên và môi trƣờng:  

Những thí sinh là đối tƣợng thuộc nhóm ngành gần phải học bổ sung kiến thức các 

học phần sau và phải học bổ sung trƣớc khi tham gia thi tuyển:  

(3) Thạc sỹ Quản  ý Tài nguyên và Môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên TP 

HCM 

* Mục tiêu        

Đào tạo cử nhân Hải dƣơng học có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt và 

những kiến thức cốt l i về khoa học cơ bản, kiến thức chuyên nghiệp chủ yếu của Ngành 

hải dƣơng và ngoại ngữ để làm việc tại các cơ quan nghiên cứu biển, giảng dạy chuyên 

môn, cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển, các doanh nghiệp, dịch vụ, nghiên cứu, tƣ vấn 

trong các lĩnh vực liên quan tới biển, đủ kiến thức để tự hoàn thiện hoặc tiếp tục phát 

triển thành chuyên gia bậc cao trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo hải dƣơng học. 

* Đối tƣợng đào tạo và nguồn tuyển sinh  

* Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 

- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển theo Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

ĐHQGHN.  

Tất cả các Kỹ sƣ, Cử nhân tốt nghiệp từ các chuyên ngành Quản lý Môi trƣờng, 

Khoa học Môi trƣờng, Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trƣờng. 

Tất cả các Kỹ sƣ, Cử nhân tốt nghiệp từ các chuyên ngành gần chuyên ngành 

Quản lý Môi trƣờng, Khoa học Môi trƣờng, Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trƣờng, 

tùy theo bảng điểm của chƣơng trình đào tạo ở đại học sẽ đƣợc miễn các môn học đã học 

trong 04 môn học sau đây tùy từng trƣờng hợp cụ thể.  

* Chương trình đào tạo quốc tế: 

(1) Thạc sỹ quản  ý tổng h p ven bờ- Trường Đại học Aegean, Hy Lạp 

* Mục tiêu 

Phát triển  nguồn lực các nhà nghiên cứu và chuyên nghiệp trình độ cao 

Phát triển nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản trong môi trƣờng biển cũng 

nhƣ cho nhu cầu phát triển bền vững. 

Đƣa các tri thức khoa học của các chuyên gian cho các ngành công cộng và tƣ 

nhân. 

*  Cơ hội nghề nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội sự nghiệp làm việc tại các công ty phi 

chính phủ, tƣ nhân và công cộng nhƣ năng lƣợng tái tạo, khai thác dầu khí, quản lý môi 

trƣờng, vận chuyển biển 

(2) Thạc sỹ quản  ý đới bờ- Trường Đại học Đông Nam NOVA, F oria, Hoa Kỳ 
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* Mục tiêu 

Tăng cƣờng phát triển thêm sự nghiệp cho các nhà quản lý thuộc chính phủ hay tƣ 

nhân 

Tăng cƣờng phát triển thêm sự nghiệp trong giáo dục. 

*  Cơ hội nghề nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội sự nghiệp tại trong nƣớc và các nƣớc khác, 

làm việc tại các công ty phi chính phủ, tƣ nhân và công cộng nhƣ  quản lý cảng,  quản lý 

di sản văn hoá, quản lý và bảo vệ nghề cá,  nuôi trồng thuỷ sản, kế hoạch không gian 

biển, năng lƣợng tái tạo, khai thác dầu khí, quản lý môi trƣờng, vận chuyển biển. 

(3) Thạc sỹ quản  ý hệ thống ven bi n- Trường Đại học G asgow, Anh 

* Mục tiêu  

Tăng nguồn lực các nhà nghiên cứu và chuyên nghiệp trình độ cao;Liên kết nghiên 

cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản trong môi trƣờng biển  

*  Cơ hội nghề nghiệp 

Có nhiều cơ hội nghề nghiệp làm việc tại các công ty phi chính phủ, tƣ nhân và 

công cộng nhƣ  quản lý cảng,  quản lý di sản văn hoá, quản lý và bảo vệ nghề cá,  nuôi 

trồng thuỷ sản, kế hoạch không gian biển, năng lƣợng tái tạo, khai thác dầu khí, quản lý 

môi trƣờng, vận chuyển biển., bộ quốc phòng. 

3.1.3. Mục tiêu đào tạo 

Mục tiêu chung 

Chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ theo định 

hƣớng ứng dụng giúp các học viên bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành, tăng cƣờng kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu về khoa học Quản lý 

biển trong tình hình mới, hội nhập kinh tế, quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn 

cầu, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Quản lý biển… Sau khi 

học, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức 

chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tƣ duy 

sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành 

đƣợc đào tạo; có thể tiếp tục tiếp tục tham gia chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

Mục tiêu cụ thể 

a. Kiến thức  

Học viên làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của 

chuyên gia trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ; có tƣ duy phản biện; có kiến thức 

lý thuyết chuyên sâu để có thể  tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng 

hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trƣờng liên quan đến lĩnh vực đƣợc đào tạo; kiến 

thức lý luận, phƣơng pháp luận về khoa học Quản lý biển đảo và vùng bờ, sử dụng và 
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bảo vệ môi trƣờng biển; Phân tích, đánh giá chiến lƣợc chính sách phát triển kinh tế biển; 

Triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý biển; Nghiên cứu quản 

lý biển thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và phát triển các mô hình thủy – hải 

sản, nông nghiệp, du lịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển; Quản lý, 

giám sát môi trƣờng biển phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; Quy hoạch và quản lý tài 

nguyên biển. 

Học viên có thể phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc 

thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị 

sản xuất, sự nghiệp theo các chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và 

chuyên đề nghiên cứu. 

b. Kỹ năng  

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thƣờng xuyên xảy ra, không có 

tính quy luật, dự báo; có kỹ năng tự nghiên cứu   để thực hiện những nghiên cứu trong 

quản lý biển; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức B1 (Châu Âu);  

Học viên đƣợc rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và vận dụng 

các kỹ năng về quản lý biển, phân tích đánh giá tiềm năng về biển, bảo vệ và phục hồi 

nguồn tài nguyên biển, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý biển, xây dựng hệ 

thống cảng biển hiện đại. 

 Học viên có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy đƣợc các kỹ năng 

nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc 

phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác chuyên môn. 

c. Khả năng và vị trí công tác 

Học viên sau khi tốt nghiệp với kiến thức đƣợc nâng cao có thể tiếp tục độc lập 

nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyết các vấn đề trong quản lý biển theo mục tiêu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 

Học viên có thể làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nƣớc  có liên quan lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trƣờng; Các đơn vị sự nghiệp nhƣ các Chi cục Biển và Hải đảo, 

Cục Quản lý Khai thác biển và Hải đảo, Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trƣờng 

biển, hải đảo…; các đơn vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 

chính phủ; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trƣờng đại học, cao đẳng, các viện 

nghiên cứu; và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và tƣ vấn.  

3.1.4 Chuẩn đầu ra 

Mục tiêu 

  Đào tạo Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ đạt đƣợc các mục tiêu sau: 
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 - Nắm chắc và có khả năng vận dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng chuyên 

môn trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về biển đảo, tiếp cận với tri thức mới và ứng dụng 

đƣợc công nghệ tiên tiến hiện hành của ngành quản lý biển đảo và đới bờ. Có khả năng 

nghiên cứu khoa học và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý biển 

đảo và đới bờ . 

 - Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề 

nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng  làm việc phục vụ sự 

nghiệp xây dựng, phát triển đất nƣớc. 

 - Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn. 

Kiến thức 

 a. Kiến thức chung 

 - Triết học 

 Vận dụng đƣợc kiến thức triết học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối 

tƣợng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, đồng thời nhận thức đƣợc cơ sở lý 

luận triết học của chiến lƣợc phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. 

- Kiến thức chung về địa lý, về các điều kiện tự nhiên, về Biển Đông; 

 - Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

 Nhận thức đƣợc kiến thức cơ bản về logic nghiên cứu khoa học, phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học, một số phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nói chung và một số 

phƣơng pháp nghiên cứu khoa học ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

 Vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện đƣợc một đề tài 

khoa học nói chung, thực hiện một luận án, luận văn khoa học nói riêng. 

b. Kiến thức ngành 

 Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ có kiến thức rộng, nâng cao và cập nhật theo 

chuyên ngành quản lý biển đảo và đới bờ, đảm bảo đủ năng lực nhƣ một chuyên viên có 

chuyên môn cao trong triển khai chiến lƣợc phát triển, tổ chức, quản lý, giám sát, quy 

hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và quản lý tổng hợp biển đảo và đới 

bờ; có khả năng giảng dạy tại các trƣờng cao đẳng, đại học hoặc trình bày một vấn đề 

nghiên cứu có chuyên môn sâu tại các hội thảo chuyên ngành. 

- Chủ động đề xuất và giải quyết đƣợc những vấn đề cần nghiên cứu trong quá 

trình quản lý và lĩnh vực khoa học biển đảo và đới bờ cũng nhƣ hải dƣơng học; 

- Có thể đảm nhiệm đƣợc vai trò lãnh đạo một nhóm hoặc tƣơng đƣơng trong công 

tác chuyên môn về quản lý biển và tài nguyên biển. 
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- Có khả năng tự cập nhật thông tin, trau dồi nâng cao kiến thức; 

- Những yêu cầu cụ thể về khối lƣợng kiến thức chuyên môn gồm: 

+ Cập nhật và nâng cao kiến thức về các quá trình thủy thạch động lực biển, quản lý 

và khai thác tài nguyên môi trƣờng biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, kinh tế biển và luật 

pháp về biển, tƣơng tác biển - khí quyển, biển - lục địa trong điều kiện biến đổi khí hậu; 

+ Nắm vững các kiến thức về cơ sở lí luận, triển khai, phát triển, ứng dụng các mô 

hình trong quá trình quản lý tổng hợp biển đảo và đới bờ; 

+ Đáp ứng yêu cầu triển khai, phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế biển, khai 

thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng biển đảo. 

c. Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học 

 - Đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,  đƣợc 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Tƣơng đƣơng bậc B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu). 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành. 

 Kỹ năng 

 a. Kỹ năng nghề nghiệp 

 - Có khả năng phân tích và tƣ vấn đề xuất việc hoạch địch chính sách pháp luật 

của Nhà nƣớc về lĩnh vực Quản lý biển đảo và đới bờ ở cấp Trung ƣơng. 

 - Áp dụng thuần thục hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về lĩnh vực 

quản lý biển đảo và đới bờ trong bộ máy quản lý biển của Nhà nƣớc từ Trung ƣơng tới 

các cấp cơ sở.  

 - Sử dụng tốt các phần mềm và phƣơng tiện kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quản lý 

biển đảo và đới bờ phục vụ công việc hiệu quả. 

 - Có khả năng bao quát vấn đề, khả năng phân tích, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến công tác quản lý nhà nƣớc về biển đảo và đới bờ, khả năng tìm kiếm và xử lý 

thông tin trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ. 

 - Có khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ, tƣ 

duy khoa học và khả năng giải quyết vấn đề trong công việc chuyên môn một cách khoa 

học, hiệu quả.  

b. Kỹ năng mềm 
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- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức 

tạp, không thƣờng xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên 

cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ 

mới trong lĩnh vực đƣợc đào tạo, phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt 

đến mục tiêu đã đặt ra. 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Sáng tạo trong quản lý và tổ chức lãnh đạo, có 

năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng 

nhận định đánh giá và quyết định phƣơng hƣớng phát triển nhiệm vụ công việc đƣợc 

giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn trong quá trình học tập, 

nghiên cứu khoa học, thực tế thiên nhiên…. 

- Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể 

hiểu đƣợc một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan 

đến ngành đƣợc đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống 

chuyên môn thông thƣờng; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có 

thể trình bày r  ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ. 

- Kỹ năng tìm việc làm: Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị 

hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng. 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ mới, các phần mềm công cụ chuyên 

ngành, quản lý trong lĩnh vực khoa học biển.   

Phẩm chất đạo đức 

a. Phẩm chất đạo đức cá nhân 

- Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công 

của lãnh đạo. 

-  Khiêm tốn, ham học hỏi; tôn trọng mọi ngƣời. 

- Sống hòa đồng với tập thể, có tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, sẵn sàng giúp đỡ 

đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong đơn vị. 

b. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

 Trung thực, gƣơng mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà nƣớc, đặc biệt 

là các quy định của pháp luật về đất đai; luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

 c. Phẩm chất đạo đức xã hội 
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- Chấp hành nghiêm ch nh Hiến pháp và pháp luật, các chủ trƣơng của Đảng và 

chính sách của Nhà nƣớc, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt 

công cộng; chấp hành tốt nội quy, quy chế nơi làm việc. 

- Thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử và trang phục phù hợp. 

- Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải. 

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trƣờng. 

- Có khả năng quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô, nắm vững đƣờng lối chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc trong phát triển kinh tế, công tác an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.   

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Vị trí 1: Trợ giảng, nghiên cứu viên tại các trƣờng Đại học, Cao đẳng và các Viện 

nghiên cứu có đào tạo các ngành liên quan đến biển. 

Vị trí 2: Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên và chuyên viên tại Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, các bộ ngành, các cơ quan QLNN liên quan đến biển. 

Vị trí 3: Chuyên gia, chuyên viên, cộng tác viên, tƣ vấn viên tại các tổ chức quốc 

tế và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến biển.      

3.1.5  Điều kiện tốt nghiệp, cấp bảng điểm, cấp bằng thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

a) Điều kiện tốt nghiệp 

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn 

+ Học viên hoàn thành chƣơng trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chƣơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở 

lên (theo thang điểm chữ); 

+ Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trƣởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của 

hội đồng khoa học đào tạo nhƣng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng 

+ Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng 

thời phải có ý kiến xác nhận của ngƣời hƣớng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định 

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình 

ch  học tập; 

+ Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn. 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên 

- Đã nộp luận văn đƣợc hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của 

ngƣời hƣớng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã đƣợc ch nh sửa theo kết luận 

của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của 

các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thƣ viện và lƣu trữ 
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theo quy định. 

- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của cơ sở đào tạo theo quy định. 

- Hoàn tất luận văn thạc sĩ: 10 tín ch  và bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng đánh 

giá luận văn với kết quả tối thiểu là 5,5 điểm. 

b) Hội đồng xét tốt nghiệp đề nghị 

Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ 

điều kiện, đề nghị thủ trƣởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp. 

c) Quyết định của Hiệu trưởng 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội ra Quyết định 

công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội 

đồng xét tốt nghiệp. 

- Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi r : ngành, chuyên ngành đào tạo, loại 

chƣơng trình đào tạo (định hƣớng nghiên cứu hoặc định hƣớng ứng dụng), tên các học 

phần trong chƣơng trình đào tạo, thời lƣợng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm 

trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành 

viên hội đồng đánh giá luận văn. 

- Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã 

hết thời gian đào tạo theo quy, có yêu cầu thì đƣợc Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong 

chƣơng trình đào tạo thạc sĩ.  

3.1.6. Các học phần cụ thể của chƣơng trình đào tạo 

Chƣơng trình đào tạo thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ gồm 60 tín ch , trong đó 

thời lƣợng của kiến thức chung là 10 tín ch ; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành là 

38 tín ch  và luận văn thạc sỹ là 12 tín ch . Mỗi tín ch  tƣơng đƣơng với 15 tiết học lý 

thuyết, 30 - 45 tiết học thực hành. Thời gian của mỗi tiết học là 50 phút.  

Bảng 3.1  Khối lƣợng kiến thức trong chƣơng trình đào tạo  

Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ 

Khối lƣợng kiến thức Số t n chỉ 

Kiến thức chung 10 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 38 

Kiến thức bắt buộc 20 

Kiến thức t  chọn 18 

Luận văn 12 

Tổng 60 
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Danh mục các học phần của chƣơng trình đào tạo thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới 

bờ ở bảng 3.2. 

 

Bảng 3.2  Các học phần trong chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ 

TT 

TÊN HỌC PHẦN 
SỐ TÍN 

CHỈ 

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 
Mã học 

phần 
Tổng 

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (10 t n chỉ)                                                                                    

1 Triết học Philosophy PHI301 3 

2 Tiếng anh chuyên ngành Professional English PEN302 5 

3 
Phƣơng pháp nghiên cứu khoa 

học 

Scientific Research 

Methodology 
SRM303 2 

KIẾN THỨC CƠ SỞ  VÀ CHUYÊN NGÀNH 

Các học phần bắt buộc (20 t n chỉ) 

1 Động lực học biển và vùng bờ 
Sea and Coastal Zone Dynamics

  
CZD311 2 

2 
Ứng dụng tin học trong quản lý 

biển  và vùng bờ 

Application of Information 

Technology in Coastal and 

Marine Management 

MIT312 3 

3 Quản lý nhà nƣớc về biển  Marine State Management MSM313 3 

4 Quản lý tổng hợp vùng bờ Integrated Coastal Management  ICM314 2 

5 Qui hoạch không gian biển Marine Spatial Planning MSP315 2 

6 Phát triển kinh tế biển Marine Economic Development MED316 2 

7 Bảo tồn đa dạng sinh học biển 
Marine Biodiversity 

Conservation 
MBC317 2 

8 
Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

biển 
Marine Pollution Control MPC318 2 

9 Quản lý tổng hợp tài nguyên biển 
Integrated Marine Resources 

Management 
MRM319 2 

Các học phần lựa chọn (18 28 t n chỉ ) 

Hướng chuyên sâu về khoa học – công nghệ biển 

10 Năng lƣợng biển* Marine Energy  MEN321 2 

11 
Hình thái và dự báo biến động 

đƣờng bờ* 

Geomorphology and Changes 

Forecasting of Coastline  
GPC322 2 
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3.1.7. Phân bổ các học phần bắt buộc và tự chọn 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội bao gồm 22 học phần (chƣa kể luận văn thạc sĩ), trong đó có 9 học 

phần bắt buộc và 18 học phần tự chọn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học 

viên sẽ phải hoàn thành 22 học phần và luận văn thạc sĩ trong 2 năm học tập trung. Trong 

những khoá đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội đầu tiên (với quy mô tuyển sinh khoảng 10-20 học viên), Nhà 

trƣờng sẽ tập trung nguồn lực để đào tạo chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

với kết quả cao nhất. 

Nhƣ đã đề cập trong mục tiêu đào tạo, các học phần trong chƣơng trình đào tạo 

12 
Biến đổi khí hậu tác động đến hệ 

sinh thái biển* 

Impacts of Climate Change on 

Marine Ecosystems 

 

CCM323 3 

13 
Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái 

biển* 

Conservation and Restoration of 

Marine Ecosystems 
CME324 2 

14 Công trình biển Marine construction MCO325 2 

15 

Mô hình thủy động lực các quá 

trình lan truyền vật chất trong 

môi trƣờng biển 

Hydrodynamic Modeling of   

Matter Transport Processes in 

Marine Environment 

HMP326 2 

Hướng chuyên sâu về quản lý biển 

16 
Đánh giá tác động môi trƣờng 

biển* 

Marine Environmental Impact 

Assessment 
EIA331 3 

17 
Hợp tác trong quản lý và khai 

thác biển* 

Corporation in Marine 

Management and Exploitation

   

CMM332 2 

18 Kinh tế vận tải biển 
Maritime Transportation 

Economics 
MTE333 2 

19 Quản lý nguồn lợi hải sản*  
Marine Fisheries Resources 

Management  
FRM334 2 

20 
Quản lý rủi ro và thiên tai vùng 

ven biển* 

Risk and Natural Disaster 

Management in Coastal Zone 
DRM335 2 

21 
Quan trắc tổng hợp môi trƣờng 

biển 

Integrated Marine Environment 

Monitoring 
IEM336 2 

22 Hành lang bảo vệ bờ biển Coastal  Setbacks CPC337 2 

LUẬN VĂN (THESIS) GTH310 12 

Tổng cộng 60 
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thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ  đƣợc thiết kế nhằm đảm bảo cho học viên sau khi tốt 

nghiệp có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn 

vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tƣ duy sáng tạo và có 

năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành đƣợc đào tạo; có 

thể tiếp tục tiếp tục tham gia chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

Ngoài những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới 

bờ cũng cần đƣợc trang bị các kiến thức về tổ chức quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô, nắm 

vững đƣờng lối chính sách của Đảng và Nhà nƣớc trong phát triển kinh tế, công tác an 

ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.   

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội sẽ thƣờng xuyên đƣợc đánh giá, hoàn thiện trong quá trình đào 

tạo, cũng nhƣ tiếp thu ý kiến phản hồi của học viên, ngƣời sử dụng lao động và các 

trƣờng đại học khác có đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ. Nhà trƣờng dự kiến 

sau 3-5 năm, số học phần lựa chọn sẽ tăng lên thành 30 học phần để phù hợp hơn với nhu 

cầu lựa chọn của ngƣời học. Đồng thời, chƣơng trình vẫn đảm bảo yêu cầu cung cấp đầy 

đủ kiến thức cốt l i, có nhiều học phần lựa chọn nhƣng nội dung đào tạo không quá tải 

đối với học viên. 

3.1.8. Dự kiến phân công giảng dạy 

Căn cứ vào chƣơng trình đào tạo và quy định về tiêu chuẩn đƣợc giảng dạy thạc sĩ 

Quản lý biển biển đảo và đới bờ, nhà trƣờng dự kiến phân công đội ngũ giảng viên giảng 

dạy các môn nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Phân công giảng viên giảng dạy các học phần trong chƣơng trình đào tạo 

thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

TT TÊN MÔN HỌC 
GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (1) 

GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (2) 

A. Phần kiến thức chung 

01 Tiếng Anh Bộ môn ngoại ngữ Bộ môn ngoại ngữ 

02 Triết học Khoa Lý luận chính trị Khoa Lý luận chính trị 

03 Phƣơng pháp nghiên khoa học PGS. TS Lê Xuân Tuấn 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

PGS.TS. Nguyễn Thế Hƣng 

B.  Kiên thức ngành và chuyên ngành 

Học phần bắt buộc   
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TT TÊN MÔN HỌC 
GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (1) 

GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (2) 

1 Động lực học biển và vùng bờ TS. Nguyễn Hồng Lân PGS. TS Bùi Xuân Thông 

2 
Tin ứng dụng trong quản lý 

biển  và vùng bờ 
TS. Bùi Đắc Thuyết TS. Nguyễn Đăng Đạo 

3 Quản lý nhà nƣớc về biển TS. Nguyễn T. Quỳnh Anh PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

4 Quản lý tổng hợp vùng bờ TS. Trần Thị Minh Hằng TS. Bùi Đắc Thuyết 

5 Qui hoạch không gian biển PGS. TS Lê Xuân Tuấn PGS. TS Bùi Xuân Thông 

6 Phát triển kinh tế biển TS. Nguyễn T. Quỳnh Anh TS. Nguyễn Đăng Đạo 

7 Bảo tồn đa dạng sinh học biển TS. Trần Thị Minh Hằng PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

8 
Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng TS. Nguyễn Hồng Lân 

9 Quản lý tài nguyên biển TS. Nguyễn T. Quỳnh Anh PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

Học phần tự chọn   

Hướng chuyên sâu về khoa học – công nghệ biển 

10 Năng lƣợng biển* TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Nguyễn Thế Luân 

11 
Hình thái và dự báo biến động 

đƣờng bờ* 
TS. Phí Trƣờng Thành PGS. TS Bùi Xuân Thông 

12 
Biến đổi khí hậu tác động đến 

hệ sinh thái biển* 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn TS. Trần Thị Minh Hằng 

13 
Bảo tồn và phục hồi các hệ 

sinh thái biển* 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn TS. Trần Thị Minh Hằng 

14 Công trình biển TS. Phí Trƣờng Thành TS. Nguyễn Thế Luân 

15 

Mô hình thủy động lực các 

quá trình lan truyền vật chất 

trong môi trƣờng biển 

TS. Nguyễn Thị Thục Anh TS. Nguyễn Hồng Lân 

Hướng chuyên sâu về quản lý biển 

16 
Đánh giá tác động môi trƣờng 

biển 
TS. Bùi Đắc Thuyết PGS.TS. Hoàng Anh Huy 

17 
Hợp tác trong quản lý và khai 

thác biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Dƣ Văn Toán 

18 Kinh tế vận tải biển TS. Nguyễn T.Quỳnh Anh TS. Nguyễn Đăng Đạo 

19 Quản lý nguồn lợi hải sản TS. Bùi Đắc Thuyết TS. Nguyễn Hồng Lân 
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TT TÊN MÔN HỌC 
GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (1) 

GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (2) 

20 
Quản lý rủi ro và thiên tai 

vùng ven biển 
TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Trần Thị Minh Hằng 

21 
Quan trắc tổng hợp môi 

trƣờng biển 
TS. Bùi Đắc Thuyết TS. Trần Thị Minh Hằng 

22 Hành lang bảo vệ vùng bờ PGS. TS Lê Xuân Tuấn 
TS. Nguyễn Hồng Lân 

TS. Dƣ Văn Toán 

 

3.1.9. Tóm tắt nội dung và khối lƣợng các học phần 

(1) Triết học                      3 TC 

Nội dung: Theo chƣơng trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

(2) Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý biển đảo và đới bờ                           5 TC 

 Nội dung: Theo chƣơng trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

(3) Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                     2 TC 

 Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về thực hiện nghiên cứu khoa học, 

tiếp cận với một số phƣơng pháp nghiên cứu mới trên cơ sở tiếp cận liên ngành, tiếp cận 

với các tƣ duy nghiên cứu khoa học mới trên thế giới. Trên cơ sở những hiểu biết này, 

học viên sẽ chuẩn bị cho việc chọn đề tài, xây dựng đề cƣơng cho luận văn tốt nghiệp của mình 

(4)  Động lực học biển và vùng bờ                   2 TC 

 Học phần trang bị các kiến thức về động lực học biển: thủy triều và tác động của 

chúng đến vùng ven biển cửa sông, sóng biển: sự hình thành và lan truyền, biến dạng, tác 

động của sóng đến địa mạo và công trình ven bờ; lý thuyết dòng chảy: các dạng dòng 

chảy chính và mô hình tính toán dòng chảy. Tác động của dòng chảy tổng hợp đến bồi tụ, 

xói lở. Đặc trƣng bùn cát, vận chuyển trầm tích và biến đổi địa hình đáy. 

(5) Tin ứng dụng trong quản lý biển và vùng bờ               3 TC 

Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực xử lý bản đồ, ảnh viễn thám, quản lý biển, hải đảo và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý cơ sở dữ liệu biển, hải đảo 

(6) Quản lý Nhà nước về biển                             2 TC 

Học phần giới thiệu về luật biển Việt Nam, tài nguyên biển, quản lý tổng hợp 

vùng bờ, phƣơng pháp luận khoa học pháp lý về luật biển và chính sách quản lý đới bờ 

Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên và môi trƣờng vùng biển và hải đảo. 

Ngƣời học có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý về luật biển. Định hƣớng cho ngƣời 

học thực thi pháp luật biển; nghiên cứu đảm bảo an toàn về pháp lý cho công tác quản lý 
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tài nguyên và môi trƣờng vùng biển và hải đảo. Đồng thời, học viên có thể phân tích và 

tổng hợp, đánh giá mô hình kinh tế phát triển, đề xuất chính sách, giải pháp quản lý 

(7) Quản lý tổng hợp vùng bờ                          3TC 

 Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm: giới thiệu chung về các khái niệm 

cơ bản liên quan: khái niệm vùng bờ và quản lý vùng bờ; Bản chất các hệ thống tài 

nguyên vùng bờ, cách tiếp cận hệ thống trong quản lý vùng bờ; phát triển bền vững và 

phát triển bền vững vùng bờ; Nhu cầu quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB). Phân tích 

tầm quan trọng của vùng bờ, các thách thức và bối cảnh kinh tế-xã hội, thể chế-chính 

sách quản lý vùng bờ và xác định các vấn đề bức xúc/ƣu tiên quản lý của vùng bờ, các 

cách thức quản lý vùng bờ; khái niệm và nguyên tắc QLTHVB; Các bƣớc lập kế hoạch 

QLTHVB; Các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch QLTHVB bao gồm công cụ quản lý thông 

tin, công cụ phân tích đánh giá tiến độ và công cụ quy hoạch quản lý để lập kế hoạch 

QLTHVB sử dụng cách tiếp cận đa ngành và bối cảnh quản lý; Tổng quan về hiện trạng 

QLTHVB ở Việt Nam, những tiềm năng thách thức và áp dụng QLTHVB ở Việt Nam; 

Một số ví dụ điển hình, những bài học về QLTHVB trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam 

(8) Quy hoạch không gian biển                 2 TC 

 Học phần giới thiệu chung về các khái niệm cơ bản liên quan đến quy hoạch, quy 

hoạch không gian và quy hoạch không gian bờ và biển (CMSP); Đề cập đến nhu cầu 

CMSP và các cách tiếp cận đƣợc áp dụng trong quá trình triển khai một chƣơng trình 

CMSP; Xác định vị trí pháp lý của CMSP ở cấp quốc gia và xây dựng hƣớng dẫn kỹ 

thuật thực hiện CMSP ở cấp quốc gia, vùng và t nh; Chu trình CMSP gồm 3 giai đoạn và 

10 bƣớc.  

(9) Phát triển kinh tế biển                              2 TC 

  Học phần này nhằm trang bị cho các học viên: i) những khái niệm cơ bản trong 

kinh tế biển bao gồm cả việc tính toán chi phí, thu nhập và hiệu quả tài chính khác; ii) các 

phƣơng pháp cơ bản trong nghiên cứu thị trƣờng và marketing; iii) các rủi ro trong sản 

xuất kinh doanh và phƣơng pháp quản lý; và iv) các bƣớc cơ bản trong xây dựng chiến 

lƣợc kinh doanh kinh tế biển. 

(10) Bảo tồn đa dạng sinh học biển               2 TC 

 Học phần Bảo tồn các hệ sinh thái biển trang bị cho sinh viên các kiến thức về về 

đa dạng sinh học biển; Đa dạng của các hệ sinh thái biển điển hình; Những giá trị mà đa 

dạng sinh học biển đem lại (giá trị cho sản xuất, tiêu thụ, văn hóa, du lịch, giải trí,…);  Sự 

suy thoái và các tổn thất về đa dạng sinh học biển hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới; 

Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học; Tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn Luật pháp của 

Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo tồn và kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học 

biển ở Việt Nam; Các hình thức bảo tồn đang đƣợc áp dụng hiện nay trên thế giới và ở 

Việt Nam, thiết kế và quản lý các khu bảo tồn biển, tuyên truyền giáo dục ý thức của 

ngƣời dân địa phƣơng trong vấn đề bảo tồn biển; đánh giá hiệu quả quản lý các khu bảo 

tồn biển. 
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(11) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển                  2 TC 

Học phần trang bị các kiến thức về môi trƣờng biển và ô nhiễm môi trƣờng biển; 

các nguồn gây ô nhiễm biển, các chất gây ô nhiễm biển và tác hại của ô nhiễm biển; 

Quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển từ các nguồn thải đất liền (hoạt động công nghiệp, 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển và sinh hoạt đô thị sinh hoạt); Quản lý và kiểm 

soát ô nhiễm biển từ các nguồn thải trên biển (vận tải hàng hải, khai thác dầu khí, khai thác 

hải sản, hoạt động nhận chìm trên biển); Quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển tại 

Việt Nam: hiện trạng ô nhiễm biển hiện nay ở Việt Nam, một số case-study, quản lý nhà 

nƣớc và các giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển ở Việt Nam 

(12) Quản lý tổng hợp tài nguyên biển                 2 TC 

Học phần bao gồm những kiến thức về nguồn tài nguyên ven biển và có đƣợc khối 

kiến thức tổng quan nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên 

ven biển; Xác định một số biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo tính bền vững của hệ 

sinh thái tự nhiên vùng ven biển cũng nhƣ nâng cao thu nhập của ngƣời dân địa phƣơng. 

(13) Năng lượng biển                      2 TC 

 Học phần trang bị các kiến thức năng lƣợng sóng biển, năng lƣợng thủy triều, năng 

lƣợng dòng chảy, năng lƣợng gió. Các phƣơng pháp đánh giá tiềm năng năng lƣợng biển. 

Công nghệ về năng lƣợng biển.. 

(14) Hình thái và dự báo biến động vùng bờ                 2TC 

Học phần trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về bản chất vật lý các quá 

trình diễn biến bờ biển và cách vận dụng các nguyên tắc kỹ thuật để giải quyết các vấn đề 

có liên quan đến kỹ thuật bờ biển nhƣ xói lở, ngập lụt, bồi lắng cảng. 

(15) Biến đổi khí hậu tác động đến hệ sinh thái biển                      3 TC 

 Học phần giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ bản, đặc trƣng về hệ 

sinh thái biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

đối với các hệ sinh thái biển. Bên cạnh những kiến thức này, ngƣời học còn đƣợc hình 

thành và phát triển kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên 

cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ các hệ sinh thái biển  

(16) Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển                  2 TC 

 Học phần giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ bản về các hệ sinh thái 

biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về vai trò của các hệ sinh thái biển đối với con 

ngƣời. Bên cạnh đó, ngƣời học còn đƣợc hình thành và phát triển kĩ năng quan sát, kĩ 

năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức bảo 

vệ môi trƣờng biển, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển 
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(17) Công trình biển                       2TC 

Học phần trang bị các nội dung kiến thức nhằm giúp học viên nhận biết đƣợc các 

nguyên nhân gây sự biến hình bờ biển qua đó đánh giá và đề xuất đƣợc các giải pháp 

công trình bảo vệ bờ biển. Nắm r  đƣợc quy trình ính toán thiết kế đề và kè biển  

(18) Mô hình thủy động lực các quá trình lan truyền vật chất trong môi trường biển     2TC

 Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực thủy động lực biển. Học viên biết các sử dụng các mô hình thủy lực Mike 

21; delft 3D mô phỏng quá trình lan truyền vật chất. 

(19) Đánh giá tác động môi trường biển                             3 TC 

  Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc và đánh giá tác động môi trƣờng nói chung và môi trƣờng biển nói 

riêng; các bƣớc thực hiện và những nội dung cơ bản trong đánh giá môi trƣờng chiến 

lƣợc đánh giá tác động môi trƣờng biển; những phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng trong 

đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng biển; lập báo cáo đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng; và các quy định về thẩm định, phê 

duyệt báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng biển. 

(20) Hợp tác trong quản lý và khai thác biển                    2 TC 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hợp tác quốc tế về biển; Luật 

pháp và thực tiễn quốc tế về hợp tác quốc tế về biển; Hiện trạng các lĩnh vực và các biện pháp 

triển khai hợp tác quốc tế trên biển tại Việt Nam;  Phƣơng thức thực hiện và quản lý các dự án 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý biển. 

(21) Kinh tế vận tải biển                       2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm những kiến thức về những vấn đề chung của vận tải 

biển; Đặc trƣng của sản xuất vận tải; Giá thành, giá cƣớc vận chuyển đƣờng biển; Kinh tế 

cảng biển; Thƣơng vụ vận tải biển quốc tế; Vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận 

tải ngoại thƣơng. 

(22) Quản lý nguồn lợi hải sản                 2 TC 

 Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức, khái niệm cơ bản về 

đa dạng thành phần loài hải sản, tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi hải sản, nguyên 

nhân gây suy giảm nguồn lợi hải sản và một số định hƣớng chiến lƣợc nhằm bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi hải sản trên thế giới và ở Việt Nam. 

(23) Quản lí rủi ro thiên tai vùng ven biển                  2 TC 

Học phần trang bị các kiến thức về thiên tai đối với vùng ven biển: bão biển, sóng 

thần, ngập lụt, xâm  nhập mặn, xói lở bờ biển. Dự báo các hiện tƣợng thiên tai vùng ven 

biển. Đánh giá rủi ro thiên tai vùng ven biển. 

(24) Quan trắc tổng hợp môi trường biển               2 TC 

Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về quan trắc 

môi trƣờng nói chung và quan trắc môi trƣờng biển nói riêng; các bƣớc cơ bản và những 
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nội dung trong xây dựng kế hoạch, chƣơng trình quan trắc môi trƣờng biển; những 

nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát, đảm bảo chất lƣợng trong quan trắc môi trƣờng và 

cách xử lý, đánh giá kết quả và viết báo cáo quan trắc môi trƣờng. 

(25) Hành lang bảo vệ bờ biển                2 TC 

Học phần giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ bản về vùng bờ biển, 

ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về cơ sở khoa học trong việc thiết lập vành đai bảo 

vệ bờ biển. Bên cạnh đó, ngƣời học còn đƣợc hình thành và phát triển kĩ năng quan sát, kĩ 

năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức bảo 

vệ vùng bờ biển. bảo vệ môi trƣờng biển và ngăn ngừa các tác động của tai biến tự nhiên 

nhƣ lũ lụt, nƣớc biển dâng, xói lở bờ biển.v.v. tới các công trình dân sinh ven biển. 

3.1.10. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội sẽ đƣợc tổ chức giảng dạy với những phƣơng pháp tiên tiến và 

hiện đại nhất trong điều kiện có thể. Chƣơng trình đƣợc thực hiện không theo phƣơng 

pháp truyền đạt một chiều theo sách vở. Thay vào đó, nội dung giảng dạy cụ thể của từng 

học phần sẽ đƣợc lựa chọn và biên tập cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Đồng 

thời, thời gian dành cho thảo luận, làm bài tập tình huống... cũng chiếm khoảng 50% thời 

lƣợng của mỗi mỗi học. Nhờ vậy, học viên cao học sẽ nắm vững hơn về kiến thức lý 

thuyết và nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Phƣơng châm đào tạo 

xuyên suốt trong Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học 

Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội là phát huy tối đa năng lực tự học, tự nghiên cứu, khả 

năng tƣ duy sáng tạo, cũng nhƣ khả năng vận dụng kiến thức đƣợc học vào thực tiễn của 

học viên. 

Giảng viên Khoa Khoa học biển và Hải đảo của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội luôn khuyến khích một môi trƣờng học tập năng động, đẩy mạnh sự 

tƣơng tác qua lại giữa giảng viên với ngƣời học, cũng nhƣ giữa ngƣời học với ngƣời học 

thông qua việc giải quyết các bài tập nhóm. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chủ 

yếu giữ vai trò định hƣớng, hƣớng dẫn để học viên nghiên cứu, khám phá vấn đề. Mỗi 

học phần trong chƣơng trình thạc sĩ đều đƣợc giảng dạy bởi hai giảng viên, trong đó có 

sự kết hợp cả giảng viên trong trƣờng và giảng viên ngoài trƣờng. Trong tƣơng lai, 

Trƣờng Đại học Tài Nguyên và Môi trƣờng Hà Nội sẽ tìm kiếm và tập hợp thêm một đội 

ngũ chuyên gia có trình độ cao đang làm việc ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc và các viện nghiên cứu để tham gia góp ý về nội dung chƣơng trình, tham gia 

giảng dạy về những vấn đề thực tiễn trong nghiên cứu môi trƣờng. Ngoài ra, các giảng 

viên tham gia giảng dạy đều cung cấp cho học viên số điện thoại, email... và đƣợc phân 

công trực hàng tuần tại Khoa Khoa học biển và Hải đảo để trao đổi, giải đáp cho học viên 

về những vấn đề có liên quan. 
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Ngoài ra, trong quá trình đào tạo nhà trƣờng cũng sẽ thƣờng xuyên mời các nhà 

nghiên cứu, các chuyên gia nổi tiếng trong nƣớc và quốc tế đến chia sẻ cho học viên về 

những vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan đến quản lý biển. 

3.2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lƣợng đào tạo 

3.2.1 Kế hoạch tuyển sinh 

a. Phương án tuyển sinh 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ dự kiến sẽ khai giảng khoá đầu 

tiên vào năm học 2018-2019. Thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đƣợc tổ chức từ 1 đến 2 

lần/năm theo quy định của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội. Dự kiến quy mô tuyển sinh khoảng 15 – 20 học viên /năm. 

 Các môn tuyển sinh bao gồm: 

- Môn cơ bản  : Toán 

- Môn cơ sở  : Cơ sở tài nguyên và môi trƣờng biển 

- Môn ngoại ngữ : Tiếng Anh thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ghi chú: Đề cƣơng ôn thi theo quy định của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội. 

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm đƣợc dự kiến nhƣ sau: 

Thời gian Công việc 

ĐỢT I 

Tháng 2 -3 Nhận hồ sơ dự tuyển 

Tháng 4 
Xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả 

Tổ chức thi tuyển 

Tháng 5 

Chấm bài thi 

Thông báo kết quả tuyển sinh 

Gửi giấy báo nhập học 

Tháng 8 Tổ chức nhập học 

ĐỢT II 

Tháng 8 Nhận hồ sơ dự tuyển 

Tháng 9 
Xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả 

Tổ chức thi tuyển 

Tháng 10 

Chấm bài thi 

Thông báo kết quả tuyển sinh 

Gửi giấy báo nhập học 

Tháng 11 Tổ chức nhập học 
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b. Nguồn và đối tượng tuyển sinh 

Nhóm 1: Nhóm ngành đúng (Không yêu cầu học bổ túc kiến thức trƣớc khi 

thi tuyển đầu vào) 

Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, 

chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, 

đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chƣơng trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại 

học khác nhau dƣới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín ch  của khối kiến 

thức ngành. 

Cụ thể là các thí sinh có bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành: Quản lý biển, Hải 

dƣơng học, Thuỷ văn học, Kỹ thuật biển, Kỹ thuật công trình biển. Môi trƣờng biển; Sinh 

thái học biển, Khoa học biển, Tài nguyên biển, Hệ sinh thái biển 

Nhóm 2: Nhóm ngành gần  

Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự 

thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt 

Nam cấp III (trừ trƣờng hợp đã đƣợc quy định trong nhóm 1 ở trên) hoặc chƣơng trình 

đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học 

hoặc đơn vị học trình hoặc tín ch  của khối kiến thức ngành. Bao gồm các thí sinh: 

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành gần thuộc các lĩnh vực sau:  Quản lý 

Tài nguyên và Môi trƣờng, Khoa học Môi trƣờng, Địa lý học, địa lý tự nhiên, Sinh học, 

Hàng hải, Kỹ thuật tài nguyên nƣớc,  Khí tƣợng học, Vật lý kỹ thuật, kỹ thuật công trình 

thủy. Học viên thuộc nhóm ngành gần cần học bổ sung  15 tín ch  của 5 môn cơ sở ngành 

trƣớc khi tham gia thi tuyển.  

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành khác thuộc các lĩnh vực sau:  Thiên 

văn học, Toán học, Toán cơ, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Vật lý học, Hoá 

học, Luật, Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng, kỹ thuật môi trƣờng, kỹ thuật trắc địa bản đồ, 

quản lý nguồn lợi thủy sản, khoa học hàng hải, kỹ thuật trắc địa bản đồ, Địa chất học.  

Những thí sinh là đối tƣợng thuộc nhóm ngành gần phải học bổ sung kiến thức các 

học phần sau và phải học bổ sung trƣớc khi tham gia thi tuyển:  

Bảng 3.4: Danh mục các môn học bổ sung của nhóm ngành gần 

TT Môn học Số t n chỉ 

1 Hải dƣơng học đại cƣơng 3 

2 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng biển 3 

3 Quản lý Nhà nƣớc về biển 3 

4 Quy hoạch không gian biển 3 

5 Quản lý tổng hợp vùng bờ 3 

 Tổng cộng 15 

 



96 

 c. Điều kiện dự tuyển 

Ngƣời dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây: 

(1) Về văn bằng: 

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng 

ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký 

dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định. 

 (2) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh 

cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, đƣợc cơ quan quản lý nhân sự 

nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phƣơng nơi cƣ trú xác nhận 

(3) Có đủ sức khoẻ để học tập 

(4) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo 

d. Đối tượng ưu tiên và chính sách ưu tiên 

a. Đối tư ng ưu tiên 

(1) Ngƣời có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ 

đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các 

địa phƣơng thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; 

(2) Thƣơng binh, bệnh binh ngƣời có giấy chứng nhận đƣợc hƣởng chính sách nhƣ 

thƣơng binh; 

(3) Con liệt sĩ; Anh hùng lực lƣợng vũ trang, anh hùng lao động, ngƣời có công 

với cách mạng; 

(4) Ngƣời dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

(5) Con nạn nhân chất độc màu da cam (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 

b. Chính sách ưu tiên 

(1) Ngƣời dự thi thuộc đối tƣợng ƣu tiên đƣợc cộng 01 điểm vào kết quả thi (thang 

điểm 10) cho môn cơ bản; 

(2) Ngƣời thuộc nhiều đối tƣợng ƣu tiên ch  đƣợc hƣởng một đối tƣợng ƣu tiên. 

e. Điều kiện trúng tuyển 

a) Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi 

môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ƣu tiên, nếu có). Môn tiếng Anh phải có điểm 

tƣơng đƣơng trình độ B1 trở lên; 

b) Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở 

đào tạo thuộc một trong các trƣờng hợp sau đƣợc miễn thi môn ngoại ngữ:   

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc đào tạo toàn thời gian ở nƣớc 

ngoài, đƣợc cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chƣơng trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về đào tạo chƣơng trình tiên tiến ở một số trƣờng đại học của Việt Nam hoặc 

bằng kỹ sƣ chất lƣợng cao (PFIEV) đƣợc Ủy ban bằng cấp kỹ sƣ (CTI, Pháp) công nhận, 

có đối tác nƣớc ngoài cùng cấp bằng; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;  

- Có chứng ch  trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đƣợc quy định tại Điểm b, Khoản 2, 

Điều 27 Quy chế quy định tại thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/4/2014 hoặc 

tƣơng đƣơng  trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng ch  đến ngày đăng ký dự thi, đƣợc 

cấp bởi một cơ sở đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. Hiệu trƣởng 
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trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội phải thẩm định và chịu trách nhiệm về 

tính xác thực của chứng ch  ngoại ngữ trƣớc khi công nhận tƣơng đƣơng. 

c) Căn cứ vào ch  tiêu đã đƣợc thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo 

và tổng điểm hai môn thi, kiểm tra của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), 

hội đồng tuyển sinh xác định phƣơng án điểm trúng tuyển; 

d) Trƣờng hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi, kiểm tra nêu trên (đã 

cộng cả điểm ƣu tiên, nếu có) thì xác định ngƣời trúng tuyển theo thứ tự ƣu tiên sau: 

- Thí sinh là nữ ƣu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 

48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; 

- Ngƣời có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành; 

- Ngƣời đƣợc miễn thi ngoại ngữ hoặc ngƣời có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ. 

3.2.2 Kế hoạch đào tạo  

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý biển đƣợc thực hiện trong 2  

năm; đối với các trƣờng hợp đặc biệt Hiệu trƣởng sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể của 

Trƣờng và Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian đào tạo 

phù hợp.  

Chƣơng trình bao gồm 03 kỳ học chính và 01 kỳ làm luận văn tốt nghiệp đƣợc tổ 

chức theo hình thức đào tạo chính quy toàn bộ thời gian. Ngoài ra, trong mỗi năm học 

còn có 01 kỳ học phụ (kỳ hè) để học viên học lại các môn chƣa đạt yêu cầu. 

Phân bố nội dung chƣơng trình đào tạo hai năm đƣợc mô tả tổng quát nhƣ sau: 

 Học kỳ I Học kỳ II 

Năm thứ nhất 
- Các môn kiến thức chung 

- Các môn kiến thức ngành 

- Các môn kiến thức ngành còn lại 

- Các môn kiến thức chuyên ngành 

Năm thứ hai 
- Các môn kiến thức chuyên 

ngành còn lại 
- Luận văn  

Nếu hết thời gian đào tạo theo kế hoạch đối với từng khóa mà học viên chƣa hoàn thành 

chƣơng trình đào tạo, học viên phải làm đơn xin gia hạn thời gian học tập nộp về Phòng Đào tạo 

trƣớc một tháng kể từ ngày hết hạn học tập theo kế hoạch (trong thời gian gia hạn học viên phải 

đóng kinh phí phát sinh do việc gia hạn thời gian học tập theo quy định của Nhà trƣờng). Thời gian 

đào tạo tối đa (thời gian theo kế hoạch và thời gian gia hạn) tính từ ngày nhập học là 3,5 năm. 

- Khung kế hoạch đào tạo theo từng năm, từng học kỳ theo chương trình chuẩn 

Chƣơng trình Thạc sĩ  Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội đã đƣợc Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trƣờng xác định gồm 20 học 

phần (chƣa kể luận văn thạc sĩ), trong đó có 12 học phần bắt buộc và 8 học phần tự chọn. Theo 

quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trƣờng, học viên sẽ 

phải hoàn thành 20 học phần và luận văn thạc sĩ trong 2,0 năm học tập trung. Trong những khoá 

đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội đầu tiên (với quy mô tuyển sinh khoảng 15 - 20 học viên), nhà trƣờng sẽ tập trung nguồn lực 

để đào tạo chƣơng trình Thạc sĩ  Quản lý biển đảo và đới bờ với kết quả cao nhất. 

Kế hoạch giảng dạy với thời gian 24 tháng đƣợc phân bổ theo 4 học kỳ theo định hƣớng 

nhƣ sau: 
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Bảng 3.5. Phân bố các học phần trong chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 
 

Năm học Học kỳ Tên học phần Số TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 

 thứ 

 nhất 

 

 

Học kỳ I 

Bắt buộc 20 

Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 5 

Triết học 3 

Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học  2 

Động lực học biển và vùng bờ 2 

Tin ứng dụng trong quản lý biển  và vùng bờ 3 

Quản lý nhà nƣớc về biển 2 

Quản lý tổng hợp vùng bờ 3 

Tổng số 20 

 

 

 

 

Học kỳ II 

Bắt buộc 10 

Qui hoạch không gian biển 2 

Phát triển kinh tế biển 2 

Bảo tồn đa dạng sinh học biển 2 

Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển 2 

Quản lý tổng hợp tài nguyên biển 2 

Tự chọn 10 

Năng lƣợng biển 2 

Biến đổi khí hậu tác động đến hệ sinh thái biển 3 

Hình thái và dự báo biến động đƣờng bờ 2 

Đánh giá tác động môi trƣờng biển 3 

Tổng số 20 

 

 

 

Năm 

 thứ  

hai 

 

Học kỳ I 

Tự chọn 8 

Quản lý rủi ro và thiên tai vùng ven biển 2 

Hợp tác trong quản lý và khai thác biển 2 

Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển 2 

Quản lý nguồn lợi thủy sản 2 

Học kỳ II Luận văn 12 

 Tổng số 20 

Tổng số 60 

 Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 
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và Môi trƣờng Hà Nội sẽ đƣợc tổ chức giảng dạy với những phƣơng pháp tiên tiến và 

hiện đại.  Nội dung giảng dạy cụ thể của từng học phần sẽ đƣợc lựa chọn và biên tập cho 

phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời, thời gian dành cho thảo luận, làm bài tập 

tình huống... cũng chiếm khoảng 50% thời lƣợng của mỗi mỗi học. Nhờ vậy, học viên 

cao học sẽ nắm vững hơn về kiến thức lý thuyết và nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn. Phƣơng giảng dạy nhằm phát huy tối đa năng lực tự học, tự nghiên cứu, 

khả năng tƣ duy sáng tạo, cũng nhƣ khả năng vận dụng kiến thức đƣợc học vào thực tiễn 

của học viên. 

Giảng viên của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội luôn khuyến 

khích một môi trƣờng học tập năng động, đẩy mạnh sự tƣơng tác qua lại giữa giảng viên 

với ngƣời học, cũng nhƣ giữa ngƣời học với ngƣời học thông qua việc giải quyết các bài 

tập nhóm. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chủ yếu giữ vai trò định hƣớng, hƣớng 

dẫn để học viên nghiên cứu, khám phá vấn đề. Mỗi học phần trong chƣơng trình thạc sĩ 

đều đƣợc giảng dạy sẽ tìm kiếm và tập hợp thêm đội ngũ chuyên gia có trình độ cao đang 

làm việc ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nƣớc và các viện nghiên cứu để 

tham gia góp ý về nội dung chƣơng trình, tham gia giảng dạy về những vấn đề thực tiễn 

trong nghiên cứu môi trƣờng. Ngoài ra, các giảng viên tham gia giảng dạy đều cung cấp 

cho học viên số điện thoại, email... và đƣợc phân công trực hàng tuần tại Khoa để trao 

đổi, giải đáp cho học viên về những vấn đề có liên quan. 

Ngoài ra, trong quá trình đào tạo nhà trƣờng cũng sẽ thƣờng xuyên mời các nhà 

nghiên cứu, các chuyên gia nổi tiếng trong nƣớc và quốc tế đến chia sẻ cho học viên về 

những vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan đến quản lý biển đảo và đới bờ. 

 

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lƣợng đào tạo 

Nguồn tài chính: Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ, Trƣờng Đại 

học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội sẽ đƣợc thực hiện chủ yếu bởi kinh phí hoạt động 

của trƣờng và đóng góp của học viên. Ngoài ra, nhà trƣờng cũng sẽ cố gắng vận động sự 

tài trợ kinh phí từ các tổ chức trong nƣớc và quốc tế. Khoa sẽ hỗ trợ tối đa cho học viên 

tham gia các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc, quốc tế. Đặc biệt 

là hỗ trợ kinh phí cho học viên đi thực địa, gắn kết với các nội dung nghiên cứu liên quan 

đến khảo sát và kỹ năng phân tích số liệu thu thập ngoài hiện trƣờng. 
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PHỤ LỤC : TÓM TẮT CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THAM KHẢO 

A. CHƢƠNG TRÌNH CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƢỚC 

1. Thạc sĩ Quản lý Biển đảo và đới bờ, ĐH Tài nguyên và môi trƣờng TPHCM 

1.1 Mục tiêu        

* Mục tiêu chung 

  Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành quản lý biển đảo và đới bờ trình độ thạc sĩ 

tại Việt Nam, có trình độ chuyên môn cao, ngoại ngữ khá - giỏi và phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt, có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quản lý,  nghiên cứu 

triển khai tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các sở, ban ngành, viện, trung tâm nghiên 

cứu và ứng dụng khoa học công nghệ biển đảo, có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy tại 

các cơ sở đào tạo liên quan đến lĩnh vực quản lý tổng hợp biển đảo và đới bờ. 

* Mục tiêu cụ thể 

a. Về phẩm chất đạo đức 

Học viên có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ 

luật tốt. 

Luôn có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công 

việc.  

b. Về kiến thức: 

Nâng cao năng lực của các học viên tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa 

học biển đảo và đới bờ, cập nhật những kiến thức hiện đại về thủy thạch động lực biển, 

quản lý và khai thác tài nguyên môi trƣờng biển, kỹ thuật công trình biển, nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý, chất lƣợng nghiên cứu triển khai và ứng dụng trong thực tiễn. 

c. Về kỹ năng: 

Trang bị phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, phƣơng pháp làm việc độc lập, khả 

năng tƣ duy sáng tạo, tổ chức hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ. 

1.2 Đối tƣợng đào tạo và nguồn tuyển sinh  

* Đối tượng đào tạo 

- Nguồn tuy n sinh:  

Nhóm 1: Không yêu cầu bổ túc kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào 

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân trong các ngành đúng/ phù hợp thuộc các lĩnh 

vực sau: Quản lý Tài nguyên và môi trƣờng Biển và Hải đảo, Hải dƣơng học, Thuỷ văn 

học, Kỹ thuật biển, Kỹ thuật công trình biển.  
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Nhóm 2: Yêu cầu bổ túc kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào 

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành gần thuộc các lĩnh vực sau:  Quản lý 

Tài nguyên và Môi trƣờng, Khoa học Môi trƣờng, Địa lý học, địa lý tự nhiên, Sinh học, 

Hàng hải, Kỹ thuật tài nguyên nƣớc,  Khí tƣợng học, Vật lý kỹ thuật, kỹ thuật công trình 

thủy. Học viên thuộc nhóm ngành gần cần học bổ sung 07 t n chỉ của 3 môn cơ sở ngành 

trƣớc khi tham gia thi tuyển.  

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành khác thuộc các lĩnh vực sau:  Thiên 

văn học, Toán học, Toán cơ, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Vật lý học, Hoá 

học, Luật, Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng, kỹ thuật môi trƣờng, kỹ thuật trắc địa bản đồ, 

quản lý nguồn lợi thủy sản, khoa học hàng hải, kỹ thuật trắc địa bản đồ, Địa chất học,. 

Học viên thuộc nhóm ngành khác cần học bổ sung 09 t n chỉ của 4 môn cơ sở ngành 

trƣớc khi tham gia thi tuyển.  

* Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 

- Các môn thi tuy n sinh:   

1. Môn cơ bản: Toán cao cấp I 

2. Môn cơ sở: Cơ sở hải dƣơng học 

3. Môn ngoại ngữ: Ngƣời dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ 

theo qui chế. Nếu chƣa có các văn bằng, chứng ch  ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo 

dục   Đào tạo (Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT) thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ 

trong kỳ thi tuyển sinh. Môn tiếng Anh thi theo quy định, các ngoại ngữ khác nhƣ tiếng 

Nga, Pháp, Đức, Trung sẽ giới thiệu sang các cơ sở khác để thi. 

* Ghi chú: đề cương ôn thi theo quy định của trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường TP.HCM. 

- Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

 Các môn học bổ túc kiến thức 

TT Môn học ngành gần Môn học ngành khác Số TC 

1.  Biển đảo với vấn đề biến đổi khí hậu 
Biển đảo với vấn đề biến đổi khí 

hậu 
2 

2.  
Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng 

biển 

Quản lý Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển 
2 

3.  Cơ sở Hải dƣơng học Cơ sở Hải dƣơng học 3 

4.   Môi trƣờng biển và ô nhiễm 2 



102 

1.3 Cấu trúc chƣơng trình đào tạo 

TT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

t n chỉ 

I Khối kiến thức chung 10 

1 12117006 
Triết học  

Phisolophy 
4 

2 21117041 
Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

Research methodology 
2 

3 11137001 
Anh văn cơ bản 

General English 
4 

II Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành  

II.1 Bắt buộc 16 

4 21117042 
Tƣơng tác biển -  lục địa 

Land – Sea Interactions 
2 

5 21117043 

Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài 

nguyên biển  

Application of Remote sensing and GIS 

technology for management of marine resources 

3 

6 21117044 
Quản lý tổng hợp đới bờ 

Intergrated coastal zone management 
2 

7 21117045 

Luật và chính sách quản lý biển và đới bờ 

The law and policy for Intergrated Coastal zone 

and Marine management 

3 

8 21117046 
Qui hoạch không gian biển 

Marine spatial planning 
2 

9 21117047 
Cơ sở dữ liệu biển 

Marine database 
2 

10 21117048 
Trắc địa biển 

Marine Geodesy 
2 

II.2 Tự chọn 16/32 

 Nhóm khoa học biển  

11 21117050 
Hải dƣơng học nâng cao 

Advanced Oceanography 
2 

12 21117051 
Khí tƣợng thuỷ văn Biển Việt Nam 

Hydrometeorology of  Vietnam Sea 
2 

13 21117054 Địa mạo và dự báo biến động đƣờng bờ 2 



103 

TT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

t n chỉ 

Geomorphology and processes of Coastal zone 

14 21117057 

Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên 

biển và đới bờ 

The impacts of climate change to natural 

resource and coastal zone  

2 

15 21117058 
Kinh tế tài nguyên biển  

Marine resource economics 
2 

16 21117059 

Tài nguyên và môi trƣờng vùng biển Việt Nam 

Natural resources and environment in 

Vietnamese sea 

2 

17 21117061 
Hệ sinh thái biển nâng cao 

 Advanced marine ecology 
2 

18 21117056 

Bộ ch  số trong đánh giá và giám sát quản lý tổng 

hợp đới bờ 

Indicators for assessing and monitoring 

intergrated coastal zone management 

2 

 Nhóm kỹ thuật biển  

19 21117052 
Công trình biển 

Marine construction  
2 

20 21117053 
Động lực học biển 

Sea dynamics 
2 

21 21117060 

Quá trình lan truyền vật chất trong môi trƣờng 

biển  

The suspended matter transport process in 

marine environment 

2 

22 21117055 
Sóng và mực nƣớc biển 

Waves and sea level  
2 

23 21117048 
Mô hình hóa thủy động lực các quá trình tự nhiên 

Modeling for hydrodynamic processes of nature 
2 

 Nhóm quản lý biển  

24 21117063 

Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng biển đảo 

Integrated management of natural resources and 

2 
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TT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

t n chỉ 

environmental protection of the sea and islands 

25 21117064 

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trƣờng biển đảo 

The use of natural resources and environmental 

protection of the sea and islands. 

2 

26 21117062 

Quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng biển ven 

bờ 

State management on the coastal marine 

environmental protection 

2 

IV Luận văn tốt nghiệp  

27 21117062 
Luận văn 

Thesis 
10 

  Tổng cộng 52 

 

 2. Thạc sĩ kinh tế biển, ĐH Quốc gia, Hà Nội 

2.1 Mục tiêu        

* Mục tiêu chung 

  Chƣơng trình có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế biển có 

kiến thức chuyên sâu về hoạch định chính sách, quản trị, quản lý về kinh tế biển để có thể 

trở thành nhà quản lý, chuyên gia tƣ vấn trong lĩnh vực kinh tế biển, đủ năng lực để tổ 

chức, điều hành, thực thi các hoạt động hoạch định chính sách, quản trị và quản lý trong 

lĩnh vực kinh tế biển. 

* Mục tiêu cụ th  

Chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế biển sẽ cung cấp cho học viên cơ sở lý luận, 

phƣơng pháp tƣ duy, kiến thức thực tiễn cùng các công cụ và kỹ năng cần thiết cho việc 

phân tích, đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế biển, hoạch định và quản lý kinh tế tài 

nguyên biển, các chính sách phát triển các ngành kinh tế biển cụ thể hƣớng đến phát triển 

kinh tế biển một cách bền vững và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Học viên tốt nghiệp chƣơng trình Thạc sĩ Kinh tế biển có thể học tập ở bậc cao hơn 

và tích lũy kiến thức để trở thành chuyên gia tƣ vấn/nhà quản lý/nhà nghiên cứu/giảng 

viên cao cấp trong lĩnh vực quản trị, quản lý về kinh tế biển. 

Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế biển là chƣơng trình đào tạo theo định hƣớng 

ứng dụng. 
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2.2 Đối tượng đào tạo và nguồn tuyển sinh  

* Đối tư ng đào tạo 

- Nguồn tuy n sinh:  

Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế biển mang tính liên ngành cao 

của các ngành Kinh tế phát triển, Hải dƣơng học và một số ngành liên quan nhƣ các 

ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, Khoa học Trái đất, Khoa học Môi 

trƣờng, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải trong đó ngành Kinh tế phát triển đƣợc 

coi là ngành gốc chính. Đây là chƣơng trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao và ƣu 

tiên các đối tƣợng đang công tác trong lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành đào tạo nên 

Trƣờng Đại học Kinh tế xác định đối tƣợng tuyển sinh nhƣ sau: 

* Điều kiện văn bằng: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển đƣợc dự thi sau khi đã có 

chứng ch  bổ sung kiến thức với chƣơng trình gồm 02 học phần (06 tín ch ). 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Hải dƣơng học đƣợc dự thi sau khi đã có chứng 

ch  bổ sung kiến thức với chƣơng trình gồm 03 học phần (09 tín ch ). 

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, 

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý đƣợc dự thi 

sau khi đã có chứng ch  bổ sung kiến thức với chƣơng trình gồm 06 học phần (18 tín ch ). 

- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trƣờng, 

Hải dƣơng học, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải đƣợc dự thi sau khi đã có chứng 

ch  bổ sung kiến thức với chƣơng trình gồm 08 học phần (24 tín ch ). 

* Điều kiện thâm niên công tác: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển, Khoa học quản lý đƣợc dự thi 

ngay; 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, 

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý đƣợc dự thi 

sau khi có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và quản lý trong lĩnh vực 

biển, hải dƣơng, vận tải biển, tài nguyên biển hoặc môi trƣờng biển; 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trƣờng, 

Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải đƣợc dự thi sau khi có ít nhất ba năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực quản trị và quản lý trong lĩnh vực biển, hải dƣơng, vận tải biển, tài 

nguyên biển hoặc môi trƣờng biển. 

 - Ngành đúng, phù h p: Kinh tế phát triển, Hải dƣơng học 

 - Ngành gần: Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất 

động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thƣơng mại, Tài chính - Ngân hàng - Bảo 

hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản 
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lý, Quản trị văn phòng, Địa chất học, Địa lý tự nhiên, Khí tƣợng học, Thủy văn, Khoa 

học môi trƣờng, Khoa học trái đất, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Kỹ thuật khai 

thác thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật tuyển 

khoáng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Khoa học hàng hải. 

* Các môn thi tuy n sinh và điều kiện tốt nghiệp 

- Các môn thi tuy n sinh:   

- Môn thi cơ bản: Đánh giá năng lực theo quy định của ĐHQGHN 

- Môn cơ sở: Kinh tế học 

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

 Các môn học bổ túc kiến thức 

Đối với đối tư ng có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế phát tri n, danh mục 

các học phần bổ sung kiến thức gồm 02 học phần (06 tín chỉ) 

 

TT Tên môn học Số tín ch  

1 Hải dƣơng học đại cƣơng 3 

2 Kinh tế biển 3 

 Tổng cộng 6 

 

Đối với đối tƣợng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Hải dƣơng học, danh mục các 

học phần bổ sung kiến thức gồm 03 học phần (09 tín ch ) 

 

TT Tên môn học Số tín ch  

1 Kinh tế vi mô 3 

2 Kinh tế vĩ mô 3 

3 Kinh tế phát triển 3 

 Tổng cộng 9 

Đối với đối tƣợng có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế 

học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - 

Quản lý, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 06 học phần (18 tín ch ) 
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TT Tên môn học Số tín ch  

1 Kinh tế vi mô 3 

2 Kinh tế vĩ mô 3 

3 Kinh tế phát triển 3 

4 Kinh tế môi trƣờng 3 

5 Kinh tế biển 3 

6 Hải dƣơng học đại cƣơng 3 

 Tổng cộng 18 

Đối với đối tƣợng có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa 

học môi trƣờng, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải đƣợc dự thi sau khi đã có 

chứng ch  bổ sung kiến thức với chƣơng trình gồm 08 học phần (24 tín ch ). 

TT Tên môn học Số tín ch  

1 Kinh tế vi mô 3 

2 Kinh tế vĩ mô 3 

3 Kinh tế phát triển 3 

4 Kinh tế môi trƣờng 3 

5 Kinh tế biển 3 

6 Kinh tế công cộng 3 

7 Kinh tế quốc tế 3 

8 Hải dƣơng học đại cƣơng 3 

 Tổng cộng 24 

 

3. Thạc sỹ Kỹ thuật công trình biển và quản lý vùng bờ, Đại học Thủy lợi Hà Nội 

3.1 Mục tiêu        

* Mục tiêu chung 

Trang bị kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật bờ biển, kỹ thuật 

biển. Học viên sẽ đƣợc học tập và nâng cao kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, làm 

việc theo nhóm, quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng và có cơ hội làm việc với các chuyên 

gia khu vực và quốc tế. 

* Mục tiêu cụ thể 

 Cung cấp cho học viên cơ sở lý luận, phƣơng pháp tƣ duy, kiến thức thực tiễn cùng 

các công cụ và kỹ năng cần thiết cho việc bao gồm việc khảo sát, qui hoạch, thiết kế, xây 

dựng, vận hành và quản lý các công trình ven bờ, ngoài nƣớc sâu; các công trình gắn trên 

nền cứng; các công trình nổi; tƣơng tác giữa các yếu tố thuỷ động lực, nền với công trình; 
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một số mô hình số ứng dụng trong thiết kế công trình và các công nghệ thi công hiện đại. 

Học viên tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo này có năng lực của một cán bộ nghiên 

cứu, có thể đảm nhận công tác nghiên cứu, đào tạo và quản lí tại tại các cơ quan, viện 

nghiên cứu, các trƣờng đại học, cao đẳn, các cơ quan quản lí và doanh nghiệp về các vấn 

đề có liên quan đến kĩ thuật biển; 

Học viên tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo này có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ 

công tác chuyên sâu hơn, có khả năng thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu, phát triển 

các hƣớng nghiên cứu mới mẻ và độc lập. 

3.2 Đối tƣợng đào tạo và nguồn tuyển sinh  

* Đối tượng đào tạo 

- Nguồn tuy n sinh:  

 - Ngành đúng, phù h p:  

 - Ngành gần:  

* Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 

- Các môn thi tuy n sinh:  Thi tuyển 3 môn: hai môn của chuyên ngành  và môn 

Tiếng anh 

- Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

3.3 Cấu trúc chƣơng trình đào tạo 

 TT Mã học phần Tên học phần Số t n chỉ 

I Học phần bắt buộc (…..TC) 23 

1 WRCM501 Triết học 3 

2 WRCM501 Kỹ năng viết tiếng Anh 2 

3 WRCM501 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 2 

4 WRCM501 Đề cƣơng nghiên cứu 2 

5 WRCM501 Thực tập chuyên ngành 2 

6 WRCM501 Làm việc theo nhóm 2 

7 CEEC507 Động lực học cửa song và ven biển 3 

8 CEDA508 Thuỷ đạc và thu thập tài liệu vùng ven biển 2 

9 CEICM509 Nhập môn quán lý tổng hợp vùng bờ 2 

10 CERA510 Phân tích và quản lý rủi ro 2 

11 CECS511 Công trình bảo vệ bờ biển 3 

12 CEFC512 Đại cƣơng về các quá trình ven bờ 3 
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 TT Mã học phần Tên học phần Số t n chỉ 

II Học phần tự chọn 9TC (chọn trong số các môn sau) 22 

1 CEPM513 Mô hình vật lý trog kỹ thuật biển 2 

2 CEHM514 Các mô hình thuỷ động lục học biển 2 

3 CECA515 Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển 2 

4 CEBS516 Xây dựng công trình trên nền đất yếu 2 

5 CMAC517 Ứng dụng trong quản lý vùng ven bờ 3 

6 CMDM518 Quy hoạch và ra quyết diinhj cho vùng ven biển 3 

7 CMES519 Chức năng và dịch vụ hệ sinh thái ven biển 2 

8 CMWQ520 Quán lý chất lƣợng nƣớc ven biển 2 

9 WRME510 Kinh tế thuỷ lợi 2 

10 DMRS504 Ứng dụng GIS và viến thám 2 

III Luận văn  8 

    Tổng số 53 

 

B. CHƢƠNG TRÌNH CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƢỚC NGOÀI 

1. Thạc sỹ quản lý tổng hợp ven bờ- Trƣờng Đại học Aegean, Hy Lạp 

1.1 Mục tiêu 

Phát triển  nguồn lực các nhà nghiên cứu và chuyên nghiệp trình độ cao 

Phát triển nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản trong môi trƣờng biển cũng 

nhƣ cho nhu cầu phát triển bền vững. 

Đƣa các tri thức khoa học của các chuyên gian cho các ngành công cộng và tƣ 

nhân. 

1.2  Cơ hội nghề nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội sự nghiệp làm việc tại các công ty phi 

chính phủ, tƣ nhân và công cộng nhƣ năng lƣợng tái tạo, khai thác dầu khí, quản lý môi 

trƣờng, vận chuyển biển...  

1.3 Chƣơng trình đào tạo 

TT Tên học phần Tiếng Anh Số t n chỉ 

1 Học kỳ I 

1 Đa dạng sinh học và sinh thái ven biển 
Coastal Ecology and 

Biodiversity 
6 

2 
Biến đổi khí hậu và hải dƣơng học ven 

bờ 

Coastal Oceanography and 

Climate Change 
6 
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TT Tên học phần Tiếng Anh Số t n chỉ 

3 Ô nhiễm biển và ven biển Coastal and Marine Pollution 6 

4 Thảm hoạ ven biển Coastal Geo-Hazards 6 

5 GIS biển và ven biển 
Coastal and Marine Geo-

Informatics 
6 

2 Học kỳ II 

1 
Quản lý tài nguyên sinh học và phát 

triển bền vững 

Biology Resource 

Management and sustainable 

development 

6 

2 Quản lý tổng hợp đới bờ 
Intergrated Coastal zone 

management 
6 

 Lựa chọn 1 trong 4 môn sau   

1 
Phân tích định lƣợng số liệu môi 

trƣờng 

Quantitative analysis of 

environmental data 
6 

2 Cá và nuôi trồng thuỷ sản Fisheries and aquaculture 6 

3 
Các chính sách của Châu Âu và Quốc  

tế và pháp chế cho quản lý ven biển 

International and Euroupean 

policies for coastal 

management 

6 

4 
Hải dƣơng học nghiệp vụ và âm học 

thuỷ văn 

Operational oceanography 

and hdro-acoustics 
6 

 Luân văn thạc sỹ  12 

 

2. Thạc sỹ quản lý đới bờ- Trƣờng Đại học Đông Nam NOVA, Floria, Hoa Kỳ 

2.1 Mục tiêu 

Tăng cƣờng phát triển thêm sự nghiệp cho các nhà quản lý thuộc chính phủ hay tƣ nhân 

Tăng cƣờng phát triển thêm sự nghiệp trong giáo dục. 

2.2  Cơ hội nghề nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội sự nghiệp tại trong nƣớc và các nƣớc khác, 

làm việc tại các công ty phi chính phủ, tƣ nhân và công cộng nhƣ  quản lý cảng,  quản lý 

di sản văn hoá, quản lý và bảo vệ nghề cá,  nuôi trồng thuỷ sản, kế hoạch không gian 

biển, năng lƣợng tái tạo, khai thác dầu khí, quản lý môi trƣờng, vận chuyển biển. 
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2.3 Chƣơng trình đào tạo 

TT Tên học phần Tiếng Anh Số t n chỉ 

1 Các môn chính 

1 Các khái niệm về hải dƣơng học vật lý 
Concepts of Physical 

Oceanography 
3 

2 Hệ sinh thái ven biển Marine Ecosystems 3 

3 Thống kê sinh học Biostatistics 3 

4 Địa chất biển Marine Geology 3 

5 Hoá học biển Marine Chemistry 3 

2 
Các môn lựa chọn cho 24 t n chỉ (nếu không cần viết luân văn) và 15 t n chỉ 

(nếu có luận văn) 

1 
Quản lý tài nguyên sinh học và phát 

triển bền vững 

Biology of Sharks and Rays I: 

Form and Function 
3 

2 Quản lý tổng hợp đới bờ 
Biology of Sharks and Rays 

II: Ecology and Evolution 
3 

3 Chính sách ven biển Coastal Policy 3 

4 
Phân tích định lƣợng số liệu môi 

trƣờng 
Ecosystems Applications 3 

5 Cá và nuôi trồng thuỷ sản 
Effective Environmental 

Communication 
3 

6 
Các chính sách của Châu Âu và Quốc  

tế và pháp chế cho quản lý ven biển 
Geospatial Field Methods 3 

7 
Hải dƣơng học nghiệp vụ và âm học 

thuỷ văn 

GIS and Environmental 

Remote Sensing 
3 

8 Các loài xâm hại Invasive Species 3 

9 Đa dạng sinh học biển Marine Biodiversity 3 

10 Nghề cá biển Marine Fisheries 3 

11 Động và thực vật biển Marine Flora and Fauna 3 

12 Sinh thái ấu trùng biển Marine Larval Ecology 3 

13 Động vật có vú biển Marine Mammalogy 3 

14 Luật ven biển và đại dƣơng Ocean and Coastal Law 3 

15 Ô nhiễm dầu Oil Pollution 3 

16 Phát triển chuyên nghiệp Professional Development 3 

17 
Thiết kế thực nghiệm và phƣơng pháp 

khoa học 

Scientific Method and 

Experimental Design 
3 
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TT Tên học phần Tiếng Anh Số t n chỉ 

18 
Các kỹ thuật trong phát hiện động vật 

không sƣơng sống 

Techniques in Invertebrate 

Identification 
3 

19 Sinh thái các biển nhiệt đới Tropical Marine Fish Ecology 3 

20 
Chính sách tài nguyên sinh vật sống 

biển ở Mỹ 

U.S. Living Marine Resource 

Policy 
3 

 

3. Thạc sỹ quản lý hệ thống ven biển- Trƣờng Đại học Glasgow, Anh 

3.1 Mục tiêu 

Tăng nguồn lực các nhà nghiên cứu và chuyên nghiệp trình độ cao 

Liên kết nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản trong môi trƣờng biển  

3.2  Cơ hội nghề nghiệp  

Có nhiều cơ hội nghề nghiệp làm việc tại các công ty phi chính phủ, tƣ nhân và 

công cộng nhƣ  quản lý cảng,  quản lý di sản văn hoá, quản lý và bảo vệ nghề cá,  nuôi 

trồng thuỷ sản, kế hoạch không gian biển, năng lƣợng tái tạo, khai thác dầu khí, quản lý 

môi trƣờng, vận chuyển biển., bộ quốc phòng. 

3.3 Chƣơng trình đào tạo 

TT Tên học phần Tiếng Anh Số t n chỉ 

1 Các môn chính 

1 Các quá trình ven biển Coastal processes 10 

2 Thống kê học trong môi trƣờng Environmental Statistics 10 

3 Tác động của biến đổi khí hậu Impacts of climate change 10 

4 Thống kê đại cƣơng Introduction to Statistics 10 

5 Các nguyên lý của GIS Principles of GIS 10 

6 
Các vấn đề về nghề nghiệp và nghiên 

cứu 

Research and Professional 

Issues 
10 

7 Quản lý tổng hợp ven bờ 
Integrated coastal 

management 
10 

8 

Lựa chọn 1 trong các môn: lẫy mẫu 

biển, thuỷ văn, quản lý dẫn nƣớc, điaaj 

thuỷ văn và môi trƣờng 

Marine Sampling; Hydrology; 

Catchment Management; 

Hydrogeology Environmental 

Geoscience; or Limnology 

10 

 Các môn lựa chọn cho 40 t n chỉ từ các môn sau 

1 Các mô hình tuyến tính phát triển Advanced linear models 10 

2 Quản lý sự dẫn nƣớc Catchment management 10 
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TT Tên học phần Tiếng Anh Số t n chỉ 

3 Sinh thái học nƣớc ngọt Freshwater ecology 20 

4 Kỹ thuật lẫy mẫu nƣớc ngọt 
Freshwater sampling 

techniques 
10 

5 Khảo sát thuỷ văn Hydrographic survey 10 

6 Giới thiệu về phần mềm R Introduction to R 10 

7 Sinh thái học gần đƣờng bờ Nearshore ecology 10 

8 Các nguyên lý của khảo sát đất Principles of land survey 10 

9 Viễn thám trong môi trƣờng 
Remote sensing of the 

environment 
10 

10 Viết bài báo khoa học Scientific writing 10 
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PHỤ LỤC 2: ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO 

CHƢƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ BIỂN ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

 - Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành  

 - Tên tiếng Anh: English for Specific purposes 

  - Mã môn học: ESP302 

  - Số tín ch  : 5  

  - Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

  - Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

Các học phần tiên quyết/học trƣớc: Đã hoàn thành học phần tiếng Anh 1 và Tiếng  Anh 2  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   75 tiết 

- Nghe giảng lý thuyết  :   31 tiết 

- Làm bài tập trên lớp   :   21 tiết 

- Thảo luận,Kiểm tra              :   23 tiết 

- Tự học    :   150 tiết 

Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ngoại ngữ 

 

2. Mục tiêu của môn học 
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- Về kiến thức: Sinh viên có vốn từ vựng khái quát chung về chuyên ngành Quản 

lý biển đảo và đới bờ nhƣ định nghĩa đới bờ biển, vai trò của đới bờ biển và chiến lƣợc 

quản lý tổng hợp đới bờ biển; trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về việc quản 

lý tổng hợp đới bờ biển nhằm đạt đƣợc sự phát triển bền vững. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc, phân tích và tổng hợp các tài liệu 

chuyên ngành cũng nhƣ giải thích đƣợc một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành quản 

lý tổng hợp đới bờ biển bằng tiếng Anh; Sinh viên có khả năng sử dụng các kiến thức đã 

đƣợc cung cấp làm cơ sở cho việc tự học ở các lĩnh vực từ vựng, đọc, viết, dịch, nghe 

giảng và thuyết trình;  

- Về thái độ, chuyên cần: Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ 

động và phải nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc học tiếng Anh chuyên ngành đối 

với công việc sau này; Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý biển đảo và đới bờ dành cho hệ Đại 

học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cập nhật về các chủ đề khác nhau 

của Quản lý tổng hợp đới bờ biển với dẫn chứng cụ thể là quản lý tổng hợp đới bờ biển 

của nƣớc Anh, nhƣ: 

- Định nghĩa về Quản lý tổng hợp đới bờ biển theo quy định chung của Châu Âu. 

- Tầm nhìn về đới bờ biển 

- Chính sách và những định hƣớng chiến lƣợc 

- Quá trình lên kế hoạch và đƣa ra quyết định 

- Khuôn khổ quốc gia cho việc hòa nhập ven biển 

- Sự tham gia và hợp tác của các bên liên quan 

- Tầm quan trọng của thu thập số liệu, bằng chứng và thông tin về đới bờ biển 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Huw Irranca-Davies MP, 2007, A strategy for promoting an integrated 

approach to the management of coastal areas in England, Department for Environment, 

Food and Rural Development, England, United Kingdom. 

(3) Carwyn Jones AM, 2007, Making the Most of Wales’ Coast The Integrated 

Coastal Zone Management Strategy for Wales, Department for Environment, Food and 

Rural Development, Wales, United Kingdom. 

(4) Haines-Young, R. and M. Potschin, 2011, Integrated Coastal Zone 

Management and the Ecosystem Approach, Deliverable D2.1, PEGASO Grant agreement 

nº: 244170. CEM Working Paper No 7, 17pp. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLTK) 

(5)http://www.coastalwiki.org/wiki/The_Integrated_approach_to_Coastal_Zone_

Management 

(6) http://www.doeni.gov.uk/iczm_document-2.pdf 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới các hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài 

tập, thảo luận, thực hành, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu… 

http://www.coastalwiki.org/wiki/The_Integrated_approach_to_Coastal_Zone_Management
http://www.coastalwiki.org/wiki/The_Integrated_approach_to_Coastal_Zone_Management
http://www.doeni.gov.uk/iczm_document-2.pdf
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6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Sinh viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 

1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 để phục vụ cho việc đánh giá kết quả học tập, xếp loại trung bình chung học kỳ, 

trung bình chung tích lũy và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với học viên  

Lên lớp Tổng Tự 

học LT BT TL, 

KT 

Module 1  1 2 2 5 10  

 +  Grammar: Present 

tenses (simple, continuous, 

perfect) 

+ Listening: What is the 

time? 

+ Reading: World 

population growth 

1 1 1  6 Xem lại các thời ở hiện tại 

Xem trƣớc các thời ở quá khứ 

Chuẩn bị bài nói về chủ đề bản 

thân, chủ đề “Recycling” 

 

+ Speaking and writing: 

Personal identification 

 1 1  4 Luyện thành thạo các câu hỏi và 

trả lời về thông tin cá nhân 

Module 2  1 2 2 5 10  

+Grammar: Past tenses 

(simple, continuous, 

perfect) 

 

 

1 1   4 * Trên lớp: Nắm đƣợc các tình 

huống sử dụng và công thức biến 

đổi của các thời quá khứ. 

* Ở nhà: Làm thêm các bài tập về 

chủ điểm ngữ pháp của bài. 

+Reading: Alexandra 

David Neel –A French 

 1 1  4 

 

* Trên lớp: Tóm tắt ý chính của 

bài 
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woman in Tibet 

 

 

 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài, làm 

hết các bài tập đi kèm. 

+Speaking: Your family   1  2 * Trên lớp: Trình bày đƣợc về chủ 

đề 

*Về nhà: Soạn lại thành bài viết 

Module 3  2 2 1 5 10  

+Grammar: The future 

(will, be going to, will be 

doing, will have done) 

1 1 0,5  5 * Trên lớp: Nắm đƣợc các tình 

huống sử dụng và công thức biến 

đổi của các thời tƣơng lai. 

* Ở nhà: Làm thêm các bài tập về 

chủ điểm ngữ pháp “ các thời 

tƣơng lai” 

+Reading: World hunger 1 1 0,5  5 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Module 4  1 3 1 5 10  

+Grammar: Conditional 1 1   4 * Trên lớp: Nắm vững cách dùng 

câu điều kiện 

* Ở nhà: Làm thêm các bài tập về 

chủ điểm ngữ pháp “câu điều 

kiện” 

Test 1  1   2 * Xem lại kiến thức đã học 

+Reading: Care and 

Oxfarm 

 1 1  4 * Trên lớp: Tóm tắt đƣợc những ý 

chính của bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài đọc 

và làm hết các bài tập đi kèm 

Module 5  2 2 1 5 10  

+Grammar: Reported 

speech 

1 1   4 Xem trƣớc phần câu trần thuật 

+Speaking: Pollution  1   2 Chuẩn bị từ vựng theo chủ điểm 

+Reading: The greenhouse 

effect 

 

1  1 

 

 4 

 

Tìm hiểu về hiện tƣợng hiệu ứng 

nhà kính 

Module 6  2 1 2 5 10  

+Grammar: The passive 1 1   4 Xem trƣớc phần câu bị động 

Consolidation  1    2 Xem lại toàn bộ kiến thức đã học 

Midterm test   2  4 Ôn tập theo hƣớng dẫn của GV 

Module 7: Integrated 

Coastal Zone 

Management 

2,5 1 1,5 5 10  

Lead -in 0,5  0,5  2 Đọc và dịch lại bài. Hoàn thành 
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Vocabulary 1 1   4 các bài tập đi kèm 

Ôn tập theo hƣớng dẫn Reading comprehension 1  1  4 

Module 8: Vision for 

coastal management  

2,5 1 1,5 5 10  

Lead -in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Vocabulary 1 1   4 

Reading comprehension 1  1  4 

Module 9: Policy and 

strategic direction 

2,5 1 1,5 5 10  

Lead -in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Vocabulary 1 1   4 

Reading comprehension 1  1  4 

Module 10: Planning 

and decision making 

process  

2,5 1 1,5 5 10  

Lead -in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Vocabulary 1 1   4 

Reading comprehension 1  1  4 

Module 11: National 

framework for coastal 

integration 

2,5 1 1,5 5 10  

Lead –in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Vocabulary 1 1   4 

Reading comprehension 1  1  4 

Module 12: Partnership 

working and 

participation 

2,5 1 1,5 5 10  

Lead –in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Vocabulary 1 1   4 

Reading comprehension 1  1  4 

Module 13: Data, 

evidence and 

information 

2,5 1 1,5 5 10  

Lead –in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc Vocabulary 1 1   4 
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Reading comprehension 1  1  4 * Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Module 14: Solid waste 

management  

2,5 1 1,5 5 10  

Lead -in 0,5  0,5  2 * Trên lớp: Trình bày lại đƣợc nội 

dung bài đọc 

* Ở nhà: Đọc và dịch lại bài. 

Hoàn thành các bài tập đi kèm 

Vocabulary 1 1   4 

Reading comprehension 1  1  4 

Module 15: 

Environmental impact 

assessment  

2 1 2 5 10  

Vocabulary 1 1   4 Đọc và trình bày đƣợc những nội 

dung chính của bài 

Ôn tập theo hƣớng dẫn 

Reading comprehension 1  1  4 

Test   1  2 

Tổng 31 21 23 75 150  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra; TH: Th c hành. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

ThS. Đặng Đức Ch nh Đinh Thị Hoài Ly 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tên tiếng Việt: Triết học 

 Tên tiếng Anh: Philosophy 

- Mã môn học: ESPH801 

- Số tín ch  (Lý thuyết/ thảo luận): 03  

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết:  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   32 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   04 tiết 

 Thảo luận,Kiểm tra              :   09 tiết 

 Tự học    :   135 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị 

2. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức:  
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+ Bồi dƣỡng tƣ duy triết học, rèn luyện thế giới quan, phƣơng pháp luận triết học cho học 

viên cao học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tƣợng thuộc lĩnh vực khoa học 

tự nhiên và công nghệ. 

+ Củng cố nhận thức và cơ sở lý luận triết học của đƣờng lối cách mạng Việt Nam, đặc 

biệt là chiến lƣợc phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. 

- Kỹ năng:  

+ Vận dụng thế giới quan, phƣơng pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, 

giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra, đặc biệt là trong nghiên cứu 

đối tƣợng thuộc ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế. 

+ Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực 

tiễn. 

- Thái độ, chuyên cần: Tích cực và chủ động củng cố, rèn luyện khả năng tƣ duy logic, 

biện chứng, phƣơng pháp làm việc khoa học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần:  

Nội dung của học phần tập trung trình bày khái luận về triết học, lịch sử triết học phƣơng 

Đông gồm Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại, triết học phƣơng Tây từ thời cổ đại đến hiện đại 

và tƣ tƣởng triết học Việt Nam trong Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh; các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin bao gồm chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng nhƣ sự vận động của triết học Mác – Lênin 

trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phƣơng pháp luận của nó; quan hệ 

tƣơng hỗ giữa triết học với các khoa học, vai trò thế giới quan và phƣơng pháp luận của 

triết học đối với sự phát triển khoa học và vai trò của khoa học - công nghệ trong sự phát 

triển xã hội.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015) Giáo trình Triết học ( dùng cho khối không 

chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công 

nghệ), NXB Chính trị Quốc gia. 

(2) Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), NXB Chính trị Quốc gia. 

(3) Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 1, NXB Chính trị Quốc 

gia.  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLTK)  

(4) Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 2, NXB Chính trị Quốc 

gia. 

(5) Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 3, NXB Chính trị Quốc 

gia. 
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(6)  Hội đồng Lý luận Trung ƣơng, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2008), NXB 

Chính trị Quốc gia.  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên cung cấp đầy đủ bài giảng, tài liệu tham khảo cho học viên; Giảng dạy 

theo phƣơng pháp thuyết trình, phân tích, so sánh, tổng hợp, phát vấn, nêu vấn đề; Hƣớng 

dẫn học viên thảo luận những nội dung trong chƣơng trình học. 

Học viên tăng cƣờng trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tích cực tự học, tự 

nghiên cứu và hoàn thành tốt những nội dung mà giảng viên yêu cầu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Nghiên cứu trƣớc giáo trình 

- Sƣu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến bài học; 

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi thảo luận dƣới sự hƣớng dẫn 

của giảng viên. Sinh viên vắng mặt trên lớp quá 30% số tiết sẽ không đƣợc tham dự kỳ 

thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thƣờng xuyên và thi kết thúc học phần 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tƣ số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành Quy 

chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8.Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

Chƣơng I:  KHÁI LUẬN VỀ 

TRIẾT HỌC 
11    4 15 45 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 1,2,3 

1.1. Triết học là gì? 2 
 

1 3 9  

1.1.1 Triết học và đối tƣợng 

của nó 
1 

   
3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

1.1.2 Vấn đề cơ bản của triết 

hoc 
1 

   
3  

1.2. Triết học Phƣơng Đông 3 
 

1 4 12  

1.2.1 Triết học Ấn Độ cổ đại 1 
   

3  

1.2.2 Triết học Trung hoa cổ 

đại 
2 

   
6  

1.3. Tƣ tƣởng triết học Việt 

Nam 
3 

 
1 4 9 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 1,2,3 

1.3.1 Nho giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.5  

1.3.2 Phật giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.5  

1.3.4. Đạo gia và Đạo giáo ở 

Việt Nam 
0.5 

   
1.5  

1.3.5 Mối quan hệ tam giáo 

trong lịch sử tƣ tƣởng 

Việt Nam 

1 
   

3  

1.3.6 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 0.5 
   

1.5  

1.4. Triết học phƣơng Tây 3 
 

1 4 12 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.4.1 Đăc thù của triết học 

phƣơng Tây 
1 

   
3  

1.4.2 Triêt học Hi Lạp cổ đại 0.5 
   

1.5  

1.4.3 Triết học Tây Âu thời 

kỳ phục hƣng và cận đại 
0.5 

   
1.5  

1.4.4. Triết học cổ điển Đức 0.5 
   

1.5  

1.4.5 Triết học phƣơng Tây 

hiện đại 
0.5 

   
1.5  



124 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

Chƣơng 2: TRIẾT HỌC 

MÁC- LÊNIN 
11 

 
5 16 48 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2,3 

2.1 Sự ra đời của triết học 

Mác Lênin 
2 

 
1 3 9  

2.1.1 Điều kiện kinh tế- xã 

hội 

1 

   
3  

2.1.2 Tiền đề lý luận 
   

  

2.1.3 Tiền đề khoa học tự 

nhiên    
  

2.1.4 Những giai đoạn chủ 

yếu trong sự hình thành 

và phát triển triết học 

Mác - Lênin 

0.5 
   

1.5  

2.1.5 Đối tƣợng và đặc điểm 

chủ yếu của triết học 

Mác - Lênin 

0.5 
   

1.5  

2.2. Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng 
5 

 
2 7 21 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2,3 

2.2.1 Hai nguyên lý của phép 

biện chứng duy vật 
1 

   
3  

2.2.2 Các quy luật cơ bản của 

phép biện chứng duy vật 
2 

   
6  

2.2.3 Các cặp phạm trù cơ 

bản của phép biện 

chứng duy vật 

1 
   

3  

2.3. Chủ nghĩa duy vật lịch 

sử 
4 

 
1 5 15 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2,3 

2.3.1 Học thuyết hình thái 

kinh tế - xã hội 
0.5 

   
1.5  

2.3.2 Biện chứng giữa lực 

lƣợng sản xuất và quan 

hệ sản xuất 

1 
   

3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

2.3.3 Biện chứng giữa cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc thƣợng tầng 
1 

   
3  

2.3.4 Biện chứng giữa tồn tại 

xã hội và ý thức xã hội 
1 

   
3  

2.3.5 Tiến bộ xã hội 0.5 
   

1.5  

2.4. Triết học Mác – Lênin 

trong giai đoạn hiện nay 
1 

 
1 2 6 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2,3 

2.4.1 Những biến đổi của thời 

đại 
0.5 

   
1..5  

2.4.2 Vai trò của triết học 

Mác -Lênin 
0.5 

   
  

Chƣơng III: MỐI QUAN HỆ 

GIỮA TRIẾT HỌC VÀ 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

5 
 

2 7 21 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 3 

3.1 Mối quan hệ giữa khoa 

học với triết học 
2 

 
1 3 9 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 3 

3.1.1 Triết học không tồn tại 

tách rời đời sống khoa 

học và đời sống thực 

tiễn 

1 
   

3  

3.1.2 Ý nghĩa của phát minh 

khoa học đối với Triết 

học. 

1 
   

3  

3.2 Vai trò thế giới quan và 

phƣơng pháp luận của triết 

học đối với sự phát triển 

khoa học 

3 
 

1 4 12 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 3 

3.2.1 Thế giới quan và 

phƣơng pháp luận 
1 

   
3  

3.2.2 Triết học là cơ sở để 

giải thích và định hƣớng 
1 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

nhận thức và hoạt động 

của các khoa học 

3.2.3 Nhà khoa học không thể 

thiếu phƣơng pháp luận 

triết học sáng suốt dẫn 

đƣờng 

1 
   

3  

Chƣơng 4: VAI TRÕ CỦA 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 

4 
 

2 6 18 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 4 

4.1 Khoa học và công nghệ 1 
  

1 3 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 4 

4.1.1 Khoa học 

1 

   
  

4.1.2 Kỹ thuật 
   

  

4.1.3 Công nghệ 
   

3  

4.1.3 Cách mạng kỹ thuật, 

cách mạng công nghệ và 

cách mạng công nghiệp 
   

  

4.2. Cách mạng khoa học và 

công nghệ 
2 

 
1 3 9 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 4 

4.2.1 Tiến trình phát triển của 

khoa học, kỹ thuật và 

công nghệ 

1 
   

3  

4.2.2 Bản chất, tác động và 

các xu hƣớng cơ bản 

của cách mạng khoc học 

và công nghệ 

1 
   

3  

4.3  Khoa học công nghệ Việt 

Nam  
1 

 
1 2 6 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 4 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

4.3.1 Thành tựu của nền khoa 

học và công nghệ Việt 

Nam 

1 

   
  

4.3.2 Những hạn chế, yếu 

kém của khoa học công 

nghệ Việt Nam 
   

3  

4.3.3 Những nguyên nhân 
   

  

Kiểm tra 1   1 3  

Tổng 32  13 45 135  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra. 

TRƢỞNG KHOA 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Luyến TS. Lê Thị Thùy Dung 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KT 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Phƣơng pháp nghiên cứu  khoa học 

 Tiếng Anh: Scientific  Research Methodology 

- Mã học phần: MRM303 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết:  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   04 tiết 

 Thảo luận,Kiểm tra              :   06 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức:  
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Môn học giúp học viên ôn lại các kiến thức về thực hiện nghiên cứu khoa học, tiếp 

cận với một số phƣơng pháp nghiên cứu mới trên cơ sở tiếp cận liên ngành, tiếp cận với 

các tƣ duy NCKH mới trên thế giới. Trên cơ sở những hiểu biết này, học viên sẽ chuẩn bị 

cho việc chọn đề tài, xây dựng đề cƣơng cho luận văn tốt nghiệp của mình 

+ Về kỹ năng:  

Rèn luyện kỹ năng biên soạn, hệ thống hóa dữ liệu, xây dựng đề cƣơng nghiên cứu, 

trình bày vấn đề khoa học, viết và trình bày báo cáo  

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Có tinh thần học tập kỷ luật và trách nhiệm cao trong quá trình học, đặc biệt là 

trong quá trình làm việc theo nhóm; 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

Chƣơng I: Bƣớc đầu chọn thiết kế nghiên cứu, chủ đề đặt vấn đề và hình thành câu hỏi 

nghiên cứu 

Chƣơng II: Tổng quan tài liệu danh mục tham khảo 

Chƣơng III: Thiết lập mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

Chƣơng IV: Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 

Chƣơng V: Lâp đề cƣơng nghiên cứu khoa học 

Chƣơng VI: Trình bày kết quả nghiên cứu 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

[1]Vũ Cao Đàm, 2014. Giáo trình Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB 

Khoa học kỹ thuật. 

[2] Phạm Viết Vƣợng, 2004. Giáo trình Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học, 

NXB ĐHQG Hà Nội. 

[3] John W.Creswell. Research Design: Qualitative, quantitativeand mixed methods 

approaches, SAGE publications.2009 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

[4] John Silk, Statistical Concept in Geography, London, 1979. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập và 

thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
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Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Học viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 

1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy 

và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 - Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG I:  BƢỚC ĐẦU CHỌN 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU , CHỦ 

ĐỀ, ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ HÌNH 

THÀNH CÂU HỎI NGHIÊN 

CỨU 

3  0 3 9 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.1 Các hợp phần liên quan trong 

thiết kế nghiên cứu: quan điểm, 

chiến lƣợc điều tra và phƣơng 

pháp. 

0.5   0.5 1.5  

1.2 Hình thành ý tƣởng và chọn 

chủ đề nghiên cứu 
0,5   0,5 1.5  

1.3 Sự Phân biệt các khái niệm 0,5   0,5 1.5  

1.4 Trình tự giai đọan đặt vấn đề, 

thiết lập câu hỏi nghiên cứu 
0.5   0.5 1.5  

1.5 Cách viết phần phát biểu đặt 

vấn đề 
1   1 3  

CHƢƠNG II:  TỔNG QUAN 

TÀI LIỆU – DANH MỤC TÀI 
2 1  3 9 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

LIỆU THAM KHẢO 

2.1 Khái niệm  và ý nghĩa của tổng 

quan tài liệu 
1   1 3  

2.2 Qui trình thực hiện tổng quan 

tài liệu 
0,5 0.5  1 

3 
 

2.3 Tổng quan tƣ liệu trong nghiên 

cứu định tính, định lƣợng và kết 

hợp 

0,5 0.5  1 

3 

 

2.4 Xây dựng sơ đồ tổng quan tƣ 

liệu. 
1   1 3  

CHƢƠNG III: THIẾT LẬP 

MỤC TIÊU – CÂU HỎI 

NGHIÊN CỨU 

5 1 2 8 24 
Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1 Các mục tiêu nghiên cứu 2   2 6  

3.2 Sử dụng các lý thuyết định tính 

và định lƣợng trong nghiên cứu 
1   1 3  

3.3 Câu hỏi nghiên cứu gắn với 

mục tiêu nghiên cứu 
1 1  2 6  

3.4 Các giả thiết nghiên cứu ; Đặt 

tên đề tài 
1   1 3  

Kiểm tra chƣơng   2  6  

CHƢƠNG IV: PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 
3 2 2 6 18 

Đọc TLC 4, 

chƣơng 1,2,3 

4.1. Khái niệm và các thành phần 

cơ bản của phƣơng pháp nghiên 

cứu 

0.5 
 

 
 

 

0.5 

 

1.5 
 

4.2. Phƣơng pháp luận 0.5 1  1.5 4.5  

4.3. Mối liên hệ giữa các khái niệm 

liên quan đến phƣơng pháp nghiên 

cứu 

1 1  2 6  

4.4. Nghiên cứu định lƣợng và 

nghiên cứu định tính 
0.5   0.5 1.5  

4.5.Nội dung và trình tự xác định 

phƣơng pháp nghiên cứu 
0.5   0.5 1.5  

Kiểm tra chƣơng 4   2 2 6  

CHƢƠNG V:  LẬP ĐỀ CƢƠNG 4  2 6 18  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

5.1. Khái niệm về đề cƣơng nghiên 

cứu 
0.5   0.5 1.5  

5.2 Tiến trình thực hiện đề cƣơng 

nghiên cứu 
1   1 3  

5.3. Cấu trúc của đề cƣơng nghiên 

cứu 
1   1 3  

5.4. Các điểm quan trọng trong các 

thành phần chính của một đề 

cƣơng nghiên cứu 

0.5   0.5 1.5  

5.5. Tiêu chí đánh giá đề cƣơng 

nghiên cứu 
1   1 3  

CHƢƠNG VI:  TRÌNH BÀY 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3  2 5 15  

6.1. Phân lọai các hình thức trình 

bày kết quả 
1   1 3  

6.2. Trình bày dạng văn viết 0.5   0.5 1.5  

6.3. Trình bày kết quả bằng bảng 0.5   0.5 1.5  

6.4. Trình bày kết quả bằng sơ đồ 0.5   0.5 1.5  

6.5. Trình bày kết quả  bằng đô thị 0.5   0.5 1.5  

Kiểm tra    2 2 6  

Cộng 20 04 06 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra;  

                              TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

                                 TS. Nguyễn Hồng Lân 

 TS. Nguyễn Hồng Lân 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt:  Động lực học biển và vùng bờ 

 Tiếng Anh: Sea and coastal zone dynamics 

- Mã học phần: CZD311 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   04 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra   :   06 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

2. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi kết thúc học phần học viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về thuỷ triều, sóng biển và dòng chảy, vai 
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trò của chúng trong động lực biển và vùng bờ, các phƣơng pháp tính toán dự báo. 

- Kỹ năng: Nắm vững các yếu tố động lực biển về song biển, thủy triều, dòng chảy và 

các tác động của nó đến vùng ven bờ, các mô hình tính toán dự báo. 

- Đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, 

trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng 

đất nƣớc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần:  

Các kiến thức về động lực học biển: thủy triều và tác động của chúng đến vùng 

ven biển cửa sông, sóng biển: sự hình thành và lan truyền, biến dạng, tác động của sóng 

đến địa mạo và công trình ven bờ; lý thuyết dòng chảy: các dạng dòng chảy chính và mô 

hình tính toán dòng chảy. Tác động của dòng chảy tổng hợp đến bồi tụ, xói lở. Đặc trƣng 

bùn cát, vận chuyển trầm tích và biến đổi địa hình đáy. 

4. Tài liệu học tập tham khảo 

4.2. Tài liệu tham khảo chính (TLC) 

(1) Phạm Văn Huấn, 2002. Động lực học biển P3: Thuỷ triều, NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

(2) Đinh Văn Ƣu, Nguyễn Minh Huấn, 2003. Vật lý biển, NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

(3) Phạm Văn Ninh, 2003. Biển Đông tập 2, Khí tƣợng thủy văn, động lực biển, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

4.2. Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4) Stoker J. J. Water Wave. Interscience Publishers, New York, 1957. 

(5)Robert H Stewart. Hải dương học vật  ý. Texac A & M University, 2002 (biên 

dịch: Nguyễn Minh Huấn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2002). 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên phải soạn bài giảng cao học trƣớc khi lên lớp. Bài giảng đƣợc soạn theo 

đề cƣơng chi tiết của môn học và phải đƣợc thông qua ở bộ môn quản lý. Theo nội dung 

bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hƣớng dẫn ngƣời học làm các bài 

tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ đầy đủ, nắm đƣợc nội 

dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán cụ thể. Ngƣời học phải 

đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các tài liệu tham khảo 

có thể tìm ở thƣ viện nhà trƣờng hoặc trên internet.  Ngƣời học tăng cƣờng trao đổi, thảo 

luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự học, tự nghiên cứu.  

6. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần 
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- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy 

và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9.  Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1: SÓNG BIỂN 3  0 3 9 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.1 Bổ sung các kiến thức về 

sóng biển 
0.5   0.5 1.5  

1.2 Sự biến dạng sóng vùng 

nƣớc nông 
0,5   0,5 1.5  

1.3 Tác động của sóng biển và 

quá trình vận chuyển phù sa do 

sóng 

0,5   0,5 1.5  

1.4 Tác động của sóng đến công 

trình ven bờ 
0.5   0.5 1.5  

1.5 Dự báo song biển 1   1 3  

CHƢƠNG 2: THỦY TRIỂU 2 2  4 12 
Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 

2.1 Bổ sung các kiến thức về 

thủy triều 
1   1 3  

2.2 Dòng triều vùng cửa sông, 0,5 0.5  1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ven biển 

2.3 Mực nƣớc cực trị và tác 

động nƣớc biển dâng 
0,5 0.5  1 3  

2.4 Sự truyền triều và xâm nhập 

mặn 
1   1 3  

2.5 Xây dựng bảng thủy triều 
5 1  6 18 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

2.1 Bổ sung các kiến thức về 

thủy triều 
2   2 6  

2.2 Dòng triều vùng cửa sông, 

ven biển 
1   1 3  

2.3 Mực nƣớc cực trị và tác 

động nƣớc biển dâng 
1   1 3  

2.4 Sự truyền triều và xâm nhập 

mặn 
1   1 3  

2.5 Xây dựng bảng thủy triều   1 1 3  

CHƢƠNG 3: DÕNG CHẢY 

BIỂN 
3 2 1 6 18 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 3, 4 

3.1 Những khái niệm chung về 

dòng chảy biển 
0.5 

 

 
 

 

0.5 

 

1.5 
 

3.2 Phân loại dòng chảy và một 

số phƣơng pháp nghiên cứu dòng 

chảy 

0.5 1  1.5 4.5  

3.3 Phƣơng pháp động lực tính 

dòng chảy 
1 1  2 6  

3.4 Lý thuyết dòng chảy  0.5   0.5 1.5  

3.5 Tính toán và dự báo dòng 

chảy 
0.5   0.5 1.5  

3.6 Tác động của dòng chảy 

tổng hợp đến xói lở, bồi tụ vùng 

cửa sông, ven biển 

0.5   0.5 1.5  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.7 Giới thiệu các mô hình toán 

thông dụng trong tính toán dòng 

chảy tổng hợp 

0.5   0.5 1.5  

CHƢƠNG 4: VẬN CHUYỂN 

TRẦM TÍCH VÀ BỒI TỤ, XÓI 

LỞ 

4   4 
 

12 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

4.1 Đặc trƣng bùn cát vùng ven 

bờ và cửa sông 
0.5   0.5 

1.5 

1.5 
 

4.2 Vận chuyển bùn cát vùng 

dọc bờ, ngang bờ và cửa sông 
1   1 3  

4.3 Biến đổi địa hình đáy ven 

bờ, cửa sông 
1   1 3  

4.4 Các mô hình tính toán vận 

chuyển trầm tích và biến đổi địa 

hình đáy 

0.5   0.5 1.5  

Cộng 20 04 06 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT KẾT HỢP THỰC HÀNH 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Tin học ứng dụng trong quản lý biển và vùng bờ  

            Tiếng Anh: Application of Information Technology in Coastal and Marine 

Management 

 Mã học phần: MIT312 

 Số tín ch : 03 

 Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

 Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 

Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

□ 

 Các học phần tiên quyết/học trƣớc: 

 Giờ tín ch  đối với các hoạt động:             45  tiết 

- Nghe giảng lý thuyết:              22 tiết 

- Bài tập:                   9 tiết 

- Thảo luận, kiểm tra:                  8 tiết 

- Thực hành:           6 tiết 

 Thời gian tự học:            135 tiết 

 Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển, Khoa Khoa học Biển   Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 
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 Về kiến thức: Vận dụng các kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực viễn thám, hệ thống thông tin địa lý vào quản lý biển và hải đảo. 

 Về kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong quản lý biển và hải đảo. 

 Về đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên rèn luyện thái độ nghiêm túc, logic trong giải 

quyết các vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý biển, bảo vệ 

môi trƣờng biển. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực xử lý bản đồ, ảnh viễn thám, quản lý biển, hải đảo và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý cơ sở dữ liệu biển, hải đảo. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Trần Thị Băng Tâm, 2006. Giáo trình hệ thống thông tin địa lý, NXB Nông 

Nghiệp, Hà Nội. 

(2) Vũ Danh Tuyên, 2017. Giáo trình Cơ sở viễn thám, NXB Khoa học và kỹ thuật. 

(3) Nguyễn Ngọc Thạch, 1997. Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên môi trƣờng, 

NXB Khoa học và kỹ thuật 

4.2. Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4). ESCAP/UNDP, 1990. Reomote Sensing for marine Studies. RAS/86/141.1990. 

(5). Butler, M.J.A., M.C. Mouchot, V. Barale, and C. LeBlanc, 1988. The 

application of remote sensing technology to marine fisheries: an introductory manual, 

FAO Fisheries Technical Paper, No 295. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết và thực 

hành trên máy tính, bài tập và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 

theo yêu cầu của giảng viên. 

Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm bài tập, bài kiểm tra kết thúc học phần. 

Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
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STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

 - Hình thức thi:  

Tự luận  □ Trắc nghiệm  □ Thực hành    

9.Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học  
Yêu 

cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

Tự 

học  LT BT 
TL, 

KT 

TH 

Bài mở đầu: Giới thiệu học 

phần 
  1 

 
1 3  

CHƢƠNG 1. Tổng quan về tin 

học ứng dụng trong quản lý 

biển và vùng bờ 

2  2 

 

4 12   

1.1. Tổng quan về tin học ứng dụng 

trong quản lý biển trên thế giới 
1   1 

 

2 6 

Đọc 

TL5, 

Ch.8. 

1.2. Tổng quan về tin học ứng dụng 

trong quản lý biển tại Việt Nam 
1   1 

 

2 6 

Đọc 

TL3, 

Ch.9, 

10 

CHƢƠNG 2. Ứng dụng viễn 

thám trong quản lý biển và 

vùng bờ 

7 3 2 3 15 45   

2.1. Giới thiệu về viễn thám 2    

 

2 6 

Đọc 

TL2, 

Ch.1, 2 

2.2. Ứng dụng viễn thám trong 

quản lý biển và vùng bờ 
2   2 

 
4 12 

Đọc 

TL4 

2.3. Xử lý ảnh viễn thám 3 3  3 9 27 Đọc 
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TL2, 

Ch.3, 4 

CHƢƠNG 3. Ứng dụng hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) 

trong quản lý biển 

7 3 2 3 15 45   

3.1. Giới thiệu về GIS 2    

 

2 6 

Đọc 

TL1, 

Ch.1 

3.2. Ứng dụng GIS trong quản 

lý biển và vùng bờ 
2    2 

 
4 12  

3.3. Phân tích dữ liệu GIS và lập 

bản đồ chuyên đề 
3 3   3 9 27 

Đọc 

TL1, 

Ch.6 

CHƢƠNG 4. Một số phần 

mềm ứng dụng khác trong 

quản lý biển và vùng bờ 

2   

 

2 6   

Giới thiệu một số phần mềm 

ứng dụng khác (xử lý số liệu) 

trong quản lý biển và vùng bờ 

2     

 

2 6 

 Bài tập ứng dụng viễn thám 

và GIS trong quản lý biển và 

vùng bờ 

  3   

 

3 9 

Báo cáo và trình bày bài tập    2  2 6 

Ôn tập học phần   1  1 3  

Tổng 22 9 8 6 45 135   

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra; TH: Th c hành 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Bùi Đắc Thuyết 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Quản lý Nhà nƣớc về biển 

 Tiếng Anh: Marine state management 

- Mã học phần: MSM313 

- Số tín ch : 03 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Cơ sở Tài nguyên và môi trƣờng biển 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   02 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra   :   08 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức:  
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Trang bị kiến thức cơ bản về luật biển Việt Nam, tài nguyên biển, quản lý tổng hợp 

vùng bờ, phƣơng pháp luận khoa học pháp lý về luật biển và chính sách quản lý đới bờ 

Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên và môi trƣờng vùng biển và hải đảo. 

Ngƣời học có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý về luật biển. Định hƣớng cho ngƣời 

học thực thi pháp luật biển; nghiên cứu đảm bảo an toàn về pháp lý cho công tác quản lý 

tài nguyên và môi trƣờng vùng biển và hải đảo. Đồng thời, học viên có thể phân tích và 

tổng hợp, đánh giá mô hình kinh tế phát triển, đề xuất chính sách, giải pháp quản lý 

+ Về kỹ năng:  

- Nắm đƣợc các nội dung của các hoạt động quản lý nhà nƣớc trong bảo vệ môi 

trƣờng biển nói chung và vùng ven bờ nói riêng. 

- Có lòng yêu nƣớc, yêu biển và bảo vệ vùng biển của tổ quốc và bảo vệ vùng biển 

chung của nhân loại. 

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Học viên có thái độ tích cực trong làm bài tập, thảo luận nhóm và Rèn luyện sự cần 

cù, chăm ch , sáng tạo và bản lĩnh trong học tập, yêu thích ngành nghề biển; khả năng tự 

tìm tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Sau khi học xong học phần, học viên sẽ nắm đƣợc những kiến thức sau: 

Chƣơng I: Pháp luật biển VN trong quản lý tài nguyên và môi trƣờng biển đảo 

Chƣơng II: Luật Tài nguyên và môi trƣờng biển 

Chƣơng III: Phân chia biển giữa các nƣớc xung quanh biển Đông. 

CHƣơng IV: Các hoạt động QLNN về bảo vệ môi trƣờng biển. 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

(1) PGS.TS Lê Đức Tố (Chủ biên), 2005. Giáo trình Quản lý biển, NXB ĐHQG Hà 

Nội 

(2) Nguyễn Hữu Hải ,2013. Đại cƣơng về Quản lý Nhà nƣớc, ĐH TNMT Hà Nội. 

(3) Nguyễn Thị Kim Uyên ,2011. Đại cƣơng về Quản lý Nhà nƣớc, ĐH TNMT Hà Nội 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4) PGS.TS Trần Nghi (chủ biên), 2008. Báo cáo Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Trung bộ, Trƣờng đại học khoa học tự nhiên và cục bảo vệ môi trƣờng. 

(5) Nguyễn Hồng Thao (2008), Công ước của Liên Hiệp quốc về  uật bi n năm 

1982 và chính sách bi n của Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

và thảo luận. 



144 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: Nghe giảng và nghe hƣớng dẫn học tập. 

- Bài tập: Chuẩn bị trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên và thảo luận nhóm. 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo để chuẩn bị bài theo hƣớng dẫn của 

giảng viên. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thƣờng xuyên và thi kết thúc học phần. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích 

lũy và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1: PHÁP LUẬT 

BIỂN VIỆT NAM TRONG 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƢỜNG BIỂN 

ĐẢO 

10  1 6 18 
Đọc TLC 2, chƣơng 

3 

1.1 Sự hình thành và phát triển 

của luật biển Việt Nam. 
2   2 6 

 

1.2 Sự hoàn thiện hệ thống 

pháp luật biển Việt Nam.  
2   2 6 

 

1.3 Tính chuẩn mực của 

đƣờng cơ sở dùng để tính lãnh 

hải Việt Nam theo luật biển 

2   2 6 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

quốc tế. 

1.4 Tính chuẩn mực về cơ sở 

pháp lý của từng vùng biển 

Việt Nam theo luật biển quốc tế.  

2   2 6 

 

1.5 Luật biển Việt Nam trong 

quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng biển 

2  1 3 9 

 

CHƢƠNG 2: LUẬT TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƢỜNG BIỂN 

6  1 7 21 
Đọc TLC 3, 

chƣơng 2 

2.1  Giới thiệu 2   2 6  

2.2   Các nội dung chính 2   2 6  

2.3  Các văn bản hƣớng dẫn 

thực hiện 
2 

  2 6  

Kiểm tra chƣơng 1, 2   1 1 3  

CHƢƠNG 3: PHÂN CHIA 

BIỂN GIỮA CÁC NƢỚC 

XUNG QUANH BIỂN 

ĐÔNG 

9 2 4 15 45 
Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3 

3.1 Vai trò của Biển Đông đối 

với luật biển và quản lý tài 

nguyên và môi trƣờng biển đảo 

2 

 1 3 9  

3.2 Phƣơng pháp phân chia 

biển giữa các quốc gia 
2 2 

1 5 15  

3.3 Phân chia biển giữa Việt 

Nam và các nƣớc láng 
3 

 1 4 12  

3.4 Vấn đề tranh chấp Hoàng 

Sa-Trƣờng Sa và Biển Đông 
2 

 1 3 9  

CHƢƠNG 4: CÁC HOẠT 

ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ 
10  2 12 36 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NƢỚC VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG BIỂN 

4.1 Hoạt động của Tổng cục 

biển 

2   2 6  

4.2 Hoạt động của Bộ Ngoại 

giao 

2   2 6  

4.3 Hoạt động của  Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

2   2 6  

4.4 Hoạt động của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

2   2 6  

4.5 Hoạt động của các Chi 

cục biển và Hải đảo các địa 

phƣơng 

2   2 6  

Kiểm tra chƣơng 3, 4   2  6  

Cộng 35 02 08 45 135  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra;  

 

                 TRƢỞNG KHOA 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

               TS. Nguyễn Hồng Lân      TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

           CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Quản lý tổng hợp vùng bờ  

Tiếng Anh: Integrated Coastal Management 

Mã học phần: ICM 314 

Số tín ch : 03 

Đối tƣợng học: Bậc cao học, ngành Quản lý biển 

Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc: Quản lý nhà nƣớc về biển 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     30 tiết 

 Bài tập nhóm :               10 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra     05 tiết 

- Thời gian tự học:       135 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển, Khoa Khoa học biển và hải đảo 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 
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- Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức tài nguyên, kinh tế, xã hội và môi trƣờng, 

nắm đƣợc tình hình hiện trạng và để đƣa ra các mô hình và chính sách quản lý tổng hợp 

nhằm phát triển vùng bờ theo hƣớng bền vững. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhìn nhận, đánh giá vấn đề, hệ thống hóa dữ liệu, 

báo cáo, định hƣớng và quy hoạch. 

Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện sự cần cù, chủ động, sáng tạo và bản lĩnh 

trong học tập; khả năng tự tìm tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm:  

+ Chƣơng 1: giới thiệu chung về các khái niệm cơ bản liên quan: khái niệm vùng 

bờ và quản lý vùng bờ; Bản chất các hệ thống tài nguyên vùng bờ, cách tiếp cận hệ thống 

trong quản lý vùng bờ; phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng bờ.  

+ Chƣơng 2: Chƣơng này đề cập đến nhu cầu quản lý tổng hợp vùng bờ 

(QLTHVB). Phân tích tầm quan trọng của vùng bờ, các thách thức và bối cảnh kinh tế-xã 

hội, thể chế-chính sách quản lý vùng bờ và xác định các vấn đề bức xúc/ƣu tiên quản lý 

của vùng bờ, các cách thức quản lý vùng bờ; khái niệm và nguyên tắc QLTHVB  

+ Chƣơng 3: Các bƣớc lập kế hoạch QLTHVB; Các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch 

QLTHVB bao gồm công cụ quản lý thông tin, công cụ phân tích đánh giá tiến độ và công 

cụ quy hoạch quản lý để lập kế hoạch QLTHVB sử dụng cách tiếp cận đa ngành và bối 

cảnh quản lý; 

+ Chƣơng 4: Tổng quan về hiện trạng QLTHVB ở Việt Nam, những tiềm năng 

thách thức và áp dụng QLTHVB ở Việt Nam. Phần cuối nêu lên một số ví dụ điển hình, 

những bài học về QLTHVB trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Chua Thia-Eng (2008), The Dynamics of Integrated Coastal Management: 

Practical Applications in the Sustainable Coastal Development in East Asia, 

GEF/UNDP/IMO PEMSEA. 

(2)Hứa Chiến Thắng (2012). Tiếp cận và thực hiện Quản lý tổng hợp vùng bờ. Tổng 

cục Biển và Hải đảo 

(3) Martin L.T., Dik R., Maarten B. and Leontine V. (2011), Integrated coastal 

management: From post-graduate to professional coastal manager – A teaching manual. 

Eburon Academic Publishers. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
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(4)  Nguyễn Bá Quỳ, 2002. Quản lý tổng hợp vùng bờ. Trƣờng Đại học Thủy 

lợi – Đại học Delft. 

(5)  Đại học Nha Trang, 2011.  Quản lý tổng hợp vùng ven biển. Trung tâm bảo 

tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Học phần đƣợc tổ chức giảng dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

nhóm, thảo luận và trình bày nhóm. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đến lớp đầy đủ, nghiêm túc tham gia tất cả các hoạt động trong buổi học 

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập đƣợc giao 

- Chủ động tìm hiểu tham khảo thêm tài liệu, xây dựng phát biểu trong giờ học 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 - Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1. KHÁI NIỆM 

VÀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 

XÃ HỘI VÙNG BỜ 

8   8 24 Đọc TLC 1, chƣơng 

1 

Đọc TLC 2, chƣơng 

1 

1.1 Quan niệm về vùng bờ 

1.1.1. Vùng bờ bi n 

1.1.2. Dải ven bi n 

1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.1.3. Dải ven bờ 

1.2 Điều kiện tự nhiên 

1.2.1 Đặc đi m địa ch t 

1.2.2 Đặc đi m địa hình và địa mạo 

1.2.3 Đặc đi m khí tư ng, thủy 

văn và hải văn 

1.2.4 Đặc đi m các hệ sinh 

thái vùng bờ 

2   1 3  

1.3 Tài nguyên vùng bờ 

1.3.1 Tài nguyên khoáng sản 

1.3.2 Tài nguyên sinh vật và đa 

dạng sinh học 

1.3.3 Tài nguyên du  ịch 

1.3.4 Tài nguyên rừng ngập mặn 

1.3.5 Tài nguyên thủy sản, hải sản 

1.3.6 Tài nguyên địa cảnh 

vườn quốc gia và di sản thiên 

nhiên thế giới 

1.3.7 Tài nguyên vị thế 

2   2 6  

1.4 Kinh tế 

1.4.1 Kinh tế nông nghiệp 

1.4.2 Kinh tế công nghiệp 

1.4.3 Kinh tế du  ịch 

1.4..4 Kinh tế dịch vụ 

2   2 6  

1.5 Xã hội 

1.5.1. Dân số và nguồn   c 

1.5.2 Y tế 

1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.5.3 Giáo dục 

1.5.4 Cơ sở hạ tầng 

CHƢƠNG 2. NHU CẦU 

QUẢN LÝ TỔNG HỢP 

VÙNG BỜ 

8 5  13 39  

2.1  Các vấn đề vùng bờ  

2.1.1. Ô nhiễm  

2.1.2. Suy giảm tài nguyên và 

m t dần hệ sinh thái  

2.1.3. Thiên tai và s  cố 

2.1.4. Biến đổi khí hậu và nước 

1bi n dâng  

2.1.5. Bùng nổ dân số và đô thị hóa  

2.1.6. Mẫu thuẫn trong sử 

dụng tài nguyên và môi trường 

vùng bờ 

3   3 9 Đọc TLC 1, chƣơng 

3; 

Đọc TLC 2, chƣơng 

2. 

2.2 .Các cách tiếp cận quản lý 

vùng bờ 

2.2.1 Quản lý từ trên xuống 

2.2.2. Quản lý từ dưới lên 

2.2.3 Quản lý d a vào cộng 

đồng 

2.2.4. Quản lý d a vào hệ sinh 

thái 

2.2.5.Đồng quản lý 

3   3 9 Đọc TLC 1, chƣơng 

1; 

Đọc TLC 2, chƣơng 

1. 

2.3. Khái niệm và lịch sử phát 

triển QLTBVB 

2   2 6 Đọc TLC 1, chƣơng 

3; 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.3.1.Các định nghĩa 

2.3.2.Lịch sử phát tri n 

2.3.3.Phân định ranh giới 

QLTHVB  

Đọc TLC 2, chƣơng 

2. 

Bài tập nhóm  5  5 15  

CHƢƠNG 3: LẬP KẾ 

HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG 

HỢP VÙNG BỜ 

8 5  13 39  

3.1 Một số nguyên tắc trong 

lập kế hoạch QLTHVB 

1   1 3 Đọc TLC 1, chƣơng 

6; 

Đọc TLC 2, chƣơng 3. 

3.2. Các mục tiêu của 

QLTHVB 

1   1 3  

3.3. Lập kế hoạch QLTHVB 

2.5.1. Chu trình 4 bước De ft 

2.5.2. Chu trình 6 bước 

PEMSEA 

2   2 6 Đọc TLC 1, chƣơng 

3; 

Đọc TLC 2, chƣơng 

2. 

3.4 Công cụ phân tích thông tin 

3.4.1. Hồ sơ vùng bờ  

3.4.2.Đánh giá nhanh môi 

trường vùng bờ (RACE) 

3.4.3. Đánh giá rủi ro môi 

trường 3.4.4. Phương pháp 

đánh giá năng   c chịu tải 

3.4.5. Hệ thống thông tin tổng 

h p (IIMS)  

3.4.6. Chương trình quan trắc 

2   2 6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

môi trường tổng h p  

3.4.7. Đánh giá tác động môi 

trường (EIA) 

3.5  Công cụ quản lý  

3.5.1. Chiến  ư c vùng bờ  

3.5.2. Quy hoạch sử dụng bi n  

3.5.3. Kế hoạch truyền 

thông/giáo dục  

3.5.4. Lư ng giá kinh tế  

3.5.5 H p tác công tư trong 

đầu tư môi trường  

3.5.6. Cơ c u tổ chức th c hiện  

3.5.7. Cơ chế tài chính bền 

vững 

2   2 6  

Bài tập nhóm  5  5 15  

CHƢƠNG 4. QUẢN LÝ 

TỔNG HỢP VÙNG BỜ TẠI 

VIỆT NAM 

6  5 11 33 Đọc TLC 2, chƣơng 

4 

4.1. Hiện trạng quản lý vùng 

bờ tại Việt Nam 

1   1 3  

4.2. Nhu cầu quản lý tổng hợp 

vùng bờ tại Việt Nam 

1   1 3  

4.3. Các nguyên tắc cơ bản về 

quản lý tổng hợp vùng bờ ở 

Việt Nam 

1   1 3  

4.4. Tổ chức thực hiện 

QLTHVB tại Việt Nam 

1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.5. Một số dự án điển hình 

QLTHVB trên thế giới 

4.5.1. Hà Lan 

4.5.2. Hạ Môn, Trung Quốc 

4.5.3. Philippines 

2   2 6  

Trình bày seminar nhóm   5 5 15  

Cộng 30 10 5 45 135  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

TS. Trần Thị Minh Hằng 
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BỘ  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN  

VÀ MÔI TRƢỜNG  HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần:  

- Tiếng Việt:  Quy hoạch không gian biển 

- Tiếng Anh: Marine Spatial Planning 

Mã học phần: MSP315 

Số tín ch : 02 

Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển 

Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần  tiên quyết: Cơ sở TN&MT biển; Quản lý tổng hợp vùng bờ 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   30 tiết 

Nghe giảng lý thuyết:    22 tiết 

Bài tập,thảo luận :                   7 tiết 

Kiểm tra:       1 tiết 

- Thời gian tự học:                 90 tiết 

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển, Khoa khoa học biển và 

hải đảo 

2. Mục tiêu của học phần 

+Về kiến thức:  
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Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quy hoạch không gian biển và vùng 

bờ (CMSP) và cách tiếp cận từng bƣớc khi thực hiện một chu trình CMSP. Phân biệt các 

khái niệm cơ bản nhƣ phân vùng và quy hoạch, tiếp cận dựa vào vùng và hệ sinh thái 

(area-based và ecosystem-based approaches), và vùng quy hoạch (planned area). Giới 

thiệu các nguyên tắc và chu trình CMSP, nội dung và sản phẩm đầu ra của CMSP. Các 

công cụ thƣờng áp dụng trong quá trình triển khai CMSP. Lấy ví dụ một số bài học kinh 

nghiệm về CMSP trên thế giới, cũng nhƣ đánh giá nhu cầu và thực tế áp dụng CMSP ở 

Việt Nam.  

+Về kỹ năng:  

Cung cấp kỹ năng liên quan tới việc áp dụng các công cụ trong quá trình thực hiện 

CMSP; các phƣơng pháp và kỹ năng trong xây dựng và triển khai một CMSP thông qua 

làm bài tập và thực tế.  

+Về thái độ, chuyên cần:  

Rèn luyện sự cần cù, chăm ch , sáng tạo và bản lĩnh trong học tập, khả năng tự tìm 

tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề trong quy hoạch. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Giới thiệu chung về các khái niệm cơ bản liên quan đến quy hoạch, quy hoạch 

không gian và quy hoạch không gian bờ và biển, mà bản chất là quy hoạch sử dụng 

không gian ở vùng bờ và biển. Phân biệt các khái niệm: CMSP và quản lý tổng hợp vùng 

bờ biển, CMSP với phân vùng sử dụng vùng bờ và biển (coastal and marine zoning), 

CMSP với quản lý không gian biển và vùng bờ biển (CMSM). Đề cập đến nhu cầu 

CMSP và các cách tiếp cận đƣợc áp dụng trong quá trình triển khai một chƣơng trình 

CMSP. Xác định vị trí pháp lý của CMSP ở cấp quốc gia và xây dựng hƣớng dẫn kỹ 

thuật thực hiện CMSP ở cấp quốc gia, vùng và t nh; Chu trình quy hoạch (3 giai đoạn và 

10 bƣớc). Bƣớc 1 là xác định nhu cầu và thành lập cơ quan thực hiện CMSP; Bƣớc 2 - 

xác định nguồn tài chính; Bƣớc 3 đề cập đến giai đoạn trƣớc quy hoạch (preplanning), 

tập trung giới thiệu 06 nhiệm vụ mang tính nguyên tắc cơ bản trong lập CMSP; Bƣớc 4 

giới thiệu sự tham gia của các bên liên quan/cộng đồng dân trong (liên quan đến) vùng 

quy hoạch; Bƣớc 5: xác định và phân tích hiện trạng vùng quy hoạch; Bƣớc 6: xác định 

và phân tích các điều kiện (nhu cầu) tƣơng lai; Bƣớc 7: Chuẩn bị và phê duyệt CMSP; 

Bƣớc 8: Thực thi CMSP (đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt); Bƣớc 9: Giám sát và 

đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch; và Bƣớc 10: Rà soát và điều ch nh CMSP. 

4. Tài liệu học tập  

4.1. Tài liệu chính 

(1) Ehler C. và F. Douvere, 2009. Quy hoạch không gian biển: Tiếp cận từng bƣớc 

hƣớng tới quản lý dựa vào hệ sinh thái. IOC UNESCO – MAB xuất bản (Bản dịch tiếng Việt 

năm 2010). 
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(2) Spatial Planning in the Coastal Zone of the East Asian Seas Region: Integrating 

Emerging Issues and Modern Management Approaches. Interim Edition, UNEP-Sida-

COBSEA published in November, 2011.  

(3) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 2013. Quy hoạch không gian biển và vùng bờ 

biển. NXB Lao động Xã hội 

4.2. Tài liệu tham khảo 

(4) Blair T. Bower, Charles N. Ehler and Daniel J. Basta , 1994. A Framework of 

Integrated Coastal Management Planning. NOAA/IUCN. 

(5) Biliana Cicin-Sain B. and Knecht R., 1998. Integrated Coastal and Ocean 

Management: Concepts and Practices. Island Press.  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

 Hoạt động nhóm 

 Trực quan 

 Thực hành, thực địa 

 Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về học tập của ngƣời dạy 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

 

9. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐÊ 

TRONG QUY HOẠCH KHÔNG 

GIAN BIỂN 

4 2  6 18 TL1,2,3 

1.1. Quy hoạch không gian biển là 

gì? Khái niệm và các tiếp cận. 

1 

  

1 3 

 

1.2. Tại sao chúng ta cần quy hoạch 

không gian biển? 
  

 

1.3. Tại sao không gian và thời gian 

lại quan trọng? 
  

 

1.4. CMSP ảnh hƣởng thế nào đến 

hàng hóa và giá trị dịch vụ của hệ 

sinh thái? 

1   1 3 
 

1.5. Các lợi ích của CMSP 1   1 3 
 

1.6. Các sản phẩm của CMSP     
  

1.7. CMSP và các quy hoạch khác 

liên quan. Phân vùng chức năng 

trong QLTHVB. Câu hỏi thảo luận 

1   1 3 
 

Bài tập, thảo luận nhóm  2  2 6 TL 1 

CHƢƠNG 2: CHU TRÌNH QUY 

HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN 
8 4  12 36 

Đọc TL 

1,2,3 

2.1. Xác định nhu cầu và thành 

lập cơ quan thực hiện CMSP 

1 

  

1 3 

 

2.1.1. Xác định lý do vì sao cần 

CMSP? 
  

 

2.1.2. Xác định và thành lập cơ quan 

quy hoạch và triển khai quy hoạch 
  

Đọc 

TL1,2,3 
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NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.2. Tiếp nhận nguồn hỗ trợ kinh 

phí 
  

 

2.2.1. Xác định cơ chế cấp kinh phí   
 

2.2.2. Phân tích tính khả thi của cơ 

chế cấp kinh phí. Thảo luận 
   

  

2.3. Tiến hành công tác chuẩn bị 

quy hoạch 

1 

  

1 3 

 

2.3.1. Thành lập Nhóm chuyên gia 

CMSP 
  

 

2.3.2. Xây dựng kế hoạch triển khai   
 

2.3.3. Xác định ranh giới và thời kỳ 

quy hoạch. Thảo luận 
  

Đọc TL 

1,2 

2.3.4. Xác định các nguyên tắc quy 

hoạch. Thảo luận 
  

 

2.3.5. Xác định mục đích và mục 

tiêu 
  

 

2.3.6. Xác định các rủi ro và xây 

dựng kế hoạch ứng phó 
  

 

Bài tập, thảo luận nhóm  1  1 3  

2.4. Tổ chức cho các bên liên quan 

tham gia 

1 

  

1 3 

 

2.4.1. Xác định các bên liên quan 

đến CMSP 
  

 

2.4.2. Xác định khi nào các bên 

tham gia. Thảo luận 
  

Đọc TL 

1,2,3 

2.4.3. Xác định các bên liên quan 

tham gia bằng cách nào 
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NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bài tập, thảo luận nhóm  1  1 3  

2.5. Xác định và phân t ch các 

điều kiện hiện tại (hiện trạng) 

1 

  

1 3 

 

2.5.1. Thu thập và lập bản đồ về các 

yếu tố môi trƣờng tự nhiên và sinh 

thái 

  
 

2.5.2. Thu thập và lập bản đồ thông 

tin về hoạt động của con ngƣời 
  

 

2.5.3. Xác định các mâu thuẫn và 

tƣơng thích. Thảo luận 
  

 

2.6. Xác định và phân t ch các 

điều kiện tƣơng lai (dự báo) 

1 

  1 3 
 

2.6.1. Dự đoán khuynh hƣớng về 

nhu cầu không gian và thời gian của 

các hoạt động của con ngƣời hiện tại 

   
  

2.6.2. Dự tính nhu cầu mới về không 

gian biển và thời gian của các hoạt 

động của con ngƣời trong tƣơng lai 

   
 

Đọc 

TL1,2,3 

2.6.3. Xác định các kịch bản thay thế 

trong tƣơng lai đối với vùng quy hoạch 
   

  

2.6.4. Lựa chọn kịch bản sử dụng 

không gian biển tối ƣu. Thảo luận 
   

  

2.7. Chuẩn bị và phê duyệt quy 

hoạch quản lý không gian biển 

1 

  

1 3 

 

2.7.1. Xác định các giải pháp quản 

lý không gian biển và theo thời gian, 

động cơ và thiết chế 
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NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.7.2. Cụ thể hóa tiêu chí lựa chọn 

giải pháp quản lý không gian biển 
  

 

2.7.3. Xây dựng kế hoạch phân vùng   
 

2.7.4. Đánh giá kế hoạch quản lý 

không gian biển 
  

 

2.7.5. Phê duyệt kế hoạch quản lý 

không gian biển. Thảo luận 
  

Đọc 

TL1,2,3 

2.8. Thực hiện quy hoạch không 

gian biển 
1   1 3 

 

2.8.1. Thực hiện quy hoạch quản lý 

không gian biển 

 

   
  

2.8.2. Bảo đảm tuân thủ quy hoạch 

quản lý không gian biển 
   

  

2.8.3 Thực thi quy hoạch quản lý 

không gian biển 
   

  

Bài tập, thảo luận nhóm  1  1 3  

2.9. Giám sát và đánh giá quá 

trình thực hiện 

 

   
  

2.9.1. Xây dựng chƣơng trình giám 

sát 
   

  

2.9.2. Đánh giá dữ liệu giám sát việc 

thực hiện 
   

  

2.9.3. Báo cáo kết quả đánh giá việc 

thực hiện (cho cơ quan có thẩm 

quyền) 

   
  

2.10. Điều chỉnh kế hoạch quản lý 

không gian biển 
1   1 3 
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NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.10.1. Rà soát và thiết kế lại CMSP   
 

2.10.2. Xác định nhu cầu nghiên cứu 

đã áp dụng 

2.10.3. Bắt đầu triển khai chu trình 

tiếp theo của CMSP 

  
 

Bài tập, thảo luận nhóm  1  1 3 
Đọc TL 

3 

CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG QUY 

HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN 

TRÊN THẾ GIỚI 

5 1  6 18 
Đọc TL 

1,2 

3.1 Xác định vị trí pháp lý của 

QHKGB 
1   1 3 

 

3.2 Mở rộng áp dụnG QHKB 1   1 3 
 

3.3 Đóng góp của các tổ chức quốc 

tế 
1   1 3 

 

3.4 Một số thực hành tốt về 

QHKGB trên thế giới. 
1   1 3 

 

Bài tập, thảo luận nhóm  1  1 3 
Đọc TL 

4,5 

CHƢƠNG 4: QUY HOẠCH 

KHÔNG GIAN BIỂN Ở VIỆT 

NAM 

5  1 6 18 
Đọc TL 

1,2,3 

4.1 Nhu cầu QHKGB ở Việt Nam  1   1 3 
 

4.2 Khung pháp lý thực hiện 

QHKGB tại Việt Nam 
1   1 3 

 

4.3 Một số hoạt động QHKGB tại 

Việt Nam 
1   1 3 
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NỘI DUNG 

Hình thức tổ chức dạy YC 

Sinh 

viên 

Đọc TL 

Lên lớp 
Tổng 

cộng 

SV 

Tự 

NC 
LT 

BT, 

TL 
KT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.4 Định hƣớng QHKGB Việt Nam 

trong tƣơng lai. Thảo luận 
2   2 6 

 

Kiểm tra   1 1 3 

Đọc 

TL1,2,3,

4,5 

TỔNG SỐ 22 7 1  90 
 

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân       

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Xuân Tuấn       
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Phát triển kinh tế biển 

 Tiếng Anh: Marine economic development 

- Mã học phần: MED316 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   01 tiết 

 Thảo luận,Hoạt động nhóm  :   08 tiết 

 Kiểm tra    :   01 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 
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+ Về kiến thức:  

Học phần này nhằm trang bị cho các học viên: i) những khái niệm cơ bản trong 

kinh tế biển bao gồm cả việc tính toán chi phí, thu nhập và hiệu quả tài chính khác; ii) 

các phƣơng pháp cơ bản trong nghiên cứu thị trƣờng và marketing; iii) các rủi ro trong 

sản xuất kinh doanh và phƣơng pháp quản lý; và iv) các bƣớc cơ bản trong xây dựng 

chiến lƣợc kinh doanh kinh tế biển. 

+ Về kỹ năng:  

- Nắm đƣợc các nội dung của các hoạt động phát triển kinh tế biển. 

- Có lòng yêu nƣớc, yêu biển và PTBV biển của tổ quốc và vùng biển chung của nhân 

loại. 

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Học viên có thái độ tích cực trong làm bài tập, thảo luận nhóm và Rèn luyện sự cần 

cù, chăm ch , sáng tạo và bản lĩnh trong học tập, yêu thích ngành nghề biển; khả năng tự 

tìm tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Sau khi học xong học phần, học viên nắm kiến thức sau: 

Chƣơng I: Tài nguyên biển và kinh tế 

Chƣơng II: Kinh tế tài nguyên biển 

Chƣơng III: Chiến lƣợc phát triển kinh tế biển 

Chƣơng IV: Phát triển kinh tế biển 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

(1) Đinh Văn Hải, 2014. Giáo trình Kinh tế phát triển. NXB Tài chính 

 (2)Ngô Kim Thanh, 2015. Giáo trình Quản trị chiến lƣợc, Đại học KTQD 

(3) Nguyễn Mậu Dũng, 2010.  Giáo trình Kinh tế Môi trƣờng,  NXB Tài chính 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4) Lê Xuân Sinh (Chủ biên), 2010. Giáo trình Kinh tế thủy sản, NXB Đại học Cần Thơ 

(5)   Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

2007. Tuyển tập công trình Tầm nhìn kinh tế biển và phát triển thủy sản Việt Nam.. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Yêu cầu sinh viên thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ đƣợc ghi trong đề cƣơng môn 

học: 

Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng. 

Chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp theo hƣớng dẫn trong đề cƣơng môn học. 
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Hoàn thành các bài tập đƣợc giao và nộp bài đúng hạn. 

Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên và định kỳ. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích 

lũy và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1.TÀI NGUYÊN 

BIỂN VÀ  KINH TẾ 
3   3 9 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 3 

1.1 Tài nguyên  biển. 1    3  

1.2 Kinh tế học 1    3  

1.3 Tổng quan về Sinh thái Kinh tế 

biển. 
1    3 

 

CHƢƠNG 2.KINH TẾ  TÀI 

NGUYÊN BIỂN 
5  3 8 24 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2 

2.1 Các ngành kinh tế biển.  1  1  6  

2.2 Giá trị kinh tế  của tài nguyên 

biển và ven biển. 
2  1  9  

2.3 Các mối tƣơng tác giữa kinh 

tế biển và lục địa. 
2 

 1  9  

CHƢƠNG 3. CHIẾN LƢỢC 6 1 5 12 36 Đọc TLC 1, 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

BIỂN 

chƣơng 2,3 

3.1 Quan điểm về phát triển 

kinh tế biển 
2 

 1  9  

3.2 Hiện trạng kinh tế biển của 

Việt Nam 
2  2  12  

3.3 Các giải pháp quản lý phát 

triển kinh tế biển bền vững. 
2 

 2  14  

3.4 Bài tập nhóm  1     

CHƢƠNG 4. PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ BIỂN 
6  1 7 21 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 2 

4.1 Hậu quả của ô nhiểm đại 

dƣơng . 
2 

   6  

4.2 Đánh giá  thiệt hại kinh tế  2    6  

4.3 Triển vọng phát triển kinh tế 

biển 
2 

   6  

Kiểm tra chƣơng 1, 2 & 3, 4   1 1 3  

cộng 20 01 09 30 90  

ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra.. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt:  Bảo tồn đa dạng sinh học biển 

 Tiếng Anh: Marine biodiversity conservation 

- Mã học phần: MBC 317 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc cao học, ngành Quản lý biển 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc: Không 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     20 tiết 

 Thảo luận, bài tập nhóm :  05 tiết 

 Kiểm tra                    05 tiết 

- Thời gian tự học:       90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển, Khoa Khoa học biển và hải đảo 
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2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: Nhận thức đƣợc giá trị và tầm quan trọng của đa dạng sinh học; 

Phân biệt các hệ sinh thái và các mối quan hệ sinh thái biển; Tính cấp thiết của việc bảo 

tồn đa dạng sinh học biển, các công ƣớc quốc tế mà Việt Nam tham gia, vấn đề bảo tồn 

và kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam; Hệ thống các khu bảo 

tồn biển Việt Nam 

- Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng kiến thức đƣợc học để đánh giá và lập kế hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học biển, tham gia và tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học 

biển, đánh giá hiệu quả quản lý công tác bảo tồn biển 

Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện sự cần cù, chủ động, sáng tạo và bản lĩnh 

trong học tập; khả năng tự tìm tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Bảo tồn các hệ sinh thái biển trang bị cho sinh viên các kiến thức về: 

- Các khái niệm, định nghĩa về đa dạng sinh học: Các khái niệm cơ bản (đa dạng 

sinh học, đa dạng di truyền, loài và hệ sinh thái,…); Đa dạng của các khu sinh học biển 

điển hình; Những giá trị mà đa dạng sinh học biển đem lại (giá trị cho sản xuất, tiêu thụ, 

văn hóa, du lịch, giải trí,…); Mục đích, yêu cầu và phƣơng pháp của việc nghiên cứu đa 

dạng sinh học biển. 

- Sự suy thoái và các tổn thất về đa dạng sinh học biển hiện nay ở Việt Nam và 

trên thế giới: Các khái niệm về sự tuyệt chủng (tuyệt chủng tự nhiên, cục bộ, toàn cầu, do 

con ngƣời gây ra, tuyệt chủng hàng loạt…); Các nguyên nhân gây nên sự tuyệt chủng của 

các loài (do mất nơi cƣ trú, nơi cƣ trú bị chia cắt và cách ly, do ô nhiễm, khai thác quá 

mức, bệnh dịch,…), Sự suy thoái đa dạng sinh học biển của Việt Nam hiện nay (do mất 

nơi sống, khai thác quá mức, ô nhiễm, chiến tranh,…). 

 - Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học: Tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn (thông 

qua những giá trị mà đa dạng sinh học đem lại nhƣ giá trị về sử dụng, sinh thái, đạo đƣớc, 

thẩm mỹ,…); Các công ƣớc quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học biển (bảo tồn loài, quần 

xã, quần thể và hệ sinh thái); Luật pháp của Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo tồn và kế 

hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam; Các hình thức bảo tồn đang 

đƣợc áp dụng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam (bảo tồn nguyên vị và chuyển vị), 

thiết kế và quản lý các khu bảo tồn biển, tuyên truyền giáo dục ý thức của ngƣời dân địa 

phƣơng trong vấn đề bảo tồn biển; đánh giá hiệu quả quản lý các khu bảo tồn biển. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) G. Carleton Ray and Jerry McCormick-Ray (2013), Marine Conservation: 

Science, Policy, and Management, Wiley Blackwell  
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(2) Peter Castro and Michael E. Huber Dr. (2015), Marine Biology, McGraw-Hill 

Education 

(3) Đặng Ngọc Thanh và Nguyễn Huy Yết (2010), Bảo tồn đa dạng sinh học biển 

Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

(4) Nguyễn Chu Hồi (2005), Cơ sở tài nguyên và môi trường bi n,  NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

(5) Vũ Trung Tạng (2004), Vũ Trung Tạng. Sinh học và sinh thái học biển, NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Học phần đƣợc tổ chức giảng dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

nhóm, thảo luận và trình bày nhóm. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đến lớp đầy đủ, nghiêm túc tham gia tất cả các hoạt động trong buổi học 

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập đƣợc giao 

- Chủ động tìm hiểu tham khảo thêm tài liệu, xây dựng phát biểu trong giờ học 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1. ĐA DẠNG 

SINH HỌC VÀ HỆ SINH 

8   8 24 Đọc TLC 1, phần 1 

Đọc TLC 3, chƣơng 1 



171 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

THÁI BIỂN 

1.1  Đặc trƣng của đa dạng 

sinh học biển  

2   2 6  

1.2 Khái niệm về sinh thái, 

các hệ sinh thái biển đặc 

trƣng 

2   2 6  

1.3 Các giá trị của đa dạng 

sinh học biển 

2   2 6  

1.4 Hiện trạng và nguyên 

nhân suy giảm đa dạng sinh 

học trên thế 

giới và Việt Nam 

2   2 6  

CHƢƠNG 2. BẢO TỒN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

BIỂN 

6 5  11 33 Đọc TLC 1, chƣơng 3 

Đọc TLC 3, chƣơng 2 

2.1 Tính cấp thiết của vấn 

đề bảo tồn biển 

2   2 6  

2.2 Các nguyên tắc bảo tồn 

đa dạng sinh học biển 

2   2 6  

2.3 Các công cụ bảo tồn hệ 

sinh thái biển 

2   2 6 

 

2.3.1 Danh  ục đỏ và sách đỏ 

2.3.2 Thiết  ập các khu bảo 

tồn bi n 

2.3.3 Bảo tồn đa dạng sinh 

học chuy n vị (EX-SITU) 

Bài tập nhóm  5  5 15  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chƣơng 3. BẢO TỒN 

BIỂN TẠI VIỆT NAM 

6  5 11 33 Đọc TLC 3, chƣơng 2,3 

3.1 Những nỗ lực trong 

hoạt động bảo tồn biển ở 

Việt Nam 

2    6  

3.2 Hệ thống khu bảo tồn 

biển Việt Nam 

2    6  

3.3 Đánh giá hiệu quả quản 

lý các khu bảo tồn biển Việt 

Nam 

2    6  

Trình bày seminar nhóm; 

kiểm tra 

  5 5 15  

Cộng 20 5 5 30 90  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

TS. Trần Thị Minh Hằng 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển 

Tiếng Anh: Marine pollution control 

- Mã học phần: MPC318 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc: Không 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     20 tiết 

 Thảo luận, bài tập nhóm :  05 tiết 

 Kiểm tra :                             05 tiết 

- Thời gian tự học:       90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển, Khoa Khoa học biển và hải 

đảo 

2. Mục tiêu của học phần 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức: Nắm đƣợc các kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trƣờng biển, các 

nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng biển, phƣơng pháp quản lý nguồn thải, xử lý ô 

nhiễm và phục hồi môi trƣờng biển; các sự cố môi trƣờng biển và phƣơng pháp quản lý 

sự cố môi trƣờng biển; các vấn đề trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của 

chính quyền và nhân dân về xử lý rác thải, bảo vệ môi trƣờng sông và biển và cách giải 

quyết. 

- Về kỹ năng: 

  - Kỹ năng cứng: Nắm đƣợc và có khả năng vận dụng đƣợc các kiến thức đã học 

vào thực tế quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển. 

  - Kỹ năng mềm: Có khả năng tham gia xây dựng và thực thi một số chính sách, 

pháp luật quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển và hải đảo cũng nhƣ các giải 

pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của chính quyền và nhân dân về xử 

lý rác thải, bảo vệ môi trƣờng sông và biển. 

-  Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện sự cần cù, chủ động, sáng tạo và bản lĩnh 

trong học tập; khả năng tự tìm tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm:  

- Chƣơng 1: Môi trƣờng biển và ô nhiễm môi trƣờng biển: giới thiệu khái niệm 

chung về ô nhiễm môi trƣờng biển, các nguồn gây ô nhiễm biển, các chất gây ô nhiễm 

biển và tác hại của ô nhiễm biển; 

- Chƣơng 2: Quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển từ các nguồn thải đất liền (hoạt 

động công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển và sinh hoạt đô thị sinh hoạt); 

Quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển từ các nguồn thải trên biển (vận tải hàng hải, khai thác 

dầu khí, khai thác hải sản, hoạt động nhận chìm trên biển) 

- Chƣơng 3: Quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển tại Việt Nam: hiện 

trạng ô nhiễm biển hiện nay ở Việt Nam, một số case-study, quản lý nhà nƣớc và các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển ở Việt Nam 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Ngô Kim Định (2014), Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trƣờng biển, NXB 

Giao thông Vận tải. 

(2) Christopher L.J. (2017), Marine Pollution, Oxford University Press. 

(3) R.B.Clark (2011). Marine Pollution, Oxford University Press. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

(4)Nguyễn Chu Hồi (2005), Cơ sở tài nguyên và môi trƣờng biển, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội.  
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(5) Weis J.S. (2015), Marine Pollution: What everyone needs to know, Oxford 

University Press. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Học phần đƣợc tổ chức giảng dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

nhóm, thảo luận và trình bày nhóm. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đến lớp đầy đủ, nghiêm túc tham gia tất cả các hoạt động trong buổi học 

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập đƣợc giao 

- Chủ động tìm hiểu tham khảo thêm tài liệu, xây dựng phát biểu trong giờ học 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1. MÔI TRƢỜNG 

BIỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI 

TRƢỜNG BIỂN 

6   6 18 Đọc TLC 1, 

chƣơng 1; 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 1. 

1.1. Khái niệm ô nhiễm môi 

trƣờng biển và tổng quan nguồn ô 

nhiễm môi trƣờng biển 

1.1.1 Khái niệm ô nhiễm môi 

trường bi n 

1.1.2 Nguồn ô nhiễm từ đ t  iền  

1.1.3 Nguồn ô nhiễm từ các 

2   2 6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

hoạt động thăm dò và khai thác 

tài nguyên trên thềm  ục địa và 

đáy đại dương  

1.1.4 Hoạt động đổ thải các 

ch t độc hại trên bi n  

1.1.5 Nguồn ô nhiễm từ hoạt 

động vận tải hàng hải  

1.1.6 Nguồn ô nhiễm từ không khí. 

1.2. Tổng quan về các chất gây ô 

nhiễm biển 

1.2.1 Rác thải, nh a và ni on 

1.2.2 Ch t dinh dưỡng (N & P) 

1.2.3 Kim  oại  

1.2.4 Dầu và các h p ch t  iên 

quan (PAH: hydrocacbua thơm 

đa vòng) 

1.2.5 Ch t phóng xạ  

1.2.6 Thuốc trừ sâu (DDT) và 

các hóa ch t hữu cơ công 

nghiệp (PCB) 

1.2.7 Khí nhà kính  

1.2.8 Ô nhiễm nhiệt 

2   2 6  

1.3. Tác động của ô nhiễm môi 

trƣờng biển 

1.3.1 Tác động sinh thái 

1.3.2 Tác động đối với kinh tế 

xã hội 

1.3.3 Tác động đối với sức khỏe 

con người 

2   2 6  

CHƢƠNG 2. QUẢN LÝ VÀ 

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM BIỂN 

TỪ CÁC NGUỒN THẢI ĐẤT 

LIỀN VÀ TRÊN BIỂN 

8 5  13 39 Đọc TLC 1, 

chƣơng 1; 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 2,3. 

2.1  Các nguồn thải chính từ đất 

liền 

2.1.1 Hoạt động công nghiệp 

2.1.2 Hoạt động nông nghiệp và 

1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

nuôi trồng thủy sản 

2.1.3 Hoạt động du  ịch, dịch vụ 

và đô thị 

2.2 Các nguồn thải chính từ các 

hoạt động trên biển 

2.2.1 Nguồn ô nhiễm từ các 

hoạt động hàng hải 

2.2.2 Nguồn ô nhiễm từ các 

hoạt động nhận chìm 

2.2.3 Nguồn ô nhiễm từ các 

hoạt động khai thác khoáng sản 

và dầu khí 

1   1 3  

2.3. Quản lý và kiểm soát ô nhiễm 

biển từ các nguồn đất liền và trên 

biển 

2.3.1 Công ước và  uật quốc tế  

2.3.2 Giải pháp quản  ý và ki m 

soát ô nhiễm bi n từ nguồn đ t 

 iền và trên bi n 

2   2 6  

2.4 Sự cố tràn dầu 

2.4.1 Cơ chế  an tỏa và hậu 

quả của tràn dầu 

2.4.2 Quy trình ứng phó và xử 

 ý s  cố tràn dầu 

2   2 6  

2.5 Truyền thông bảo vệ môi 

trƣờng biển đảo 

2.5.1 Khái niệm truyền thông 

2.5.2 Các bước tiến hành  ập 

chương trình truyền thông 

2   2 6  

Bài tập nhóm  5  5 15  

CHƢƠNG 3. QUẢN LÝ VÀ 

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI 

TRƢỜNG BIỂN TẠI VIỆT 

NAM 

6  5 11 33 Đọc TLC 1, 

chƣơng 4. 

4.1 Hiện trạng ô nhiễm biển ở 

Việt Nam  

2    6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.2 Hệ thống pháp luật, chính 

sách quản lý ô nhiễm môi trƣờng 

biển Việt Nam 

2    6  

4.3 Các giải pháp quản lý và kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng biển tại 

Việt Nam 

4.3.1. Từ hoạt động công nghiệp 

4.3.2.  Từ hoạt động nông nghiệp 

và nuôi trồng thủy sản 

4.3.3. Từ hoạt động du  ịch, dịch 

vụ, đô thị 

4.3.4. Từ hoạt động hàng hải và 

cảng bi n 

4.3.5. Từ hoạt động khai thác dầu 

khí và khoáng sản 

2    6  

Trình bày seminar nhóm   5 5 15  

Cộng 20 5 5 30 90  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Trần Thị Minh Hằng 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Quản lý tổng hợp tài nguyên biển 

 Tiếng Anh: Integrated marine resources management 

- Mã học phần: MRM319 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

□ 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   02 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra             :   08 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức:  
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Hiểu r  đƣợc về nguồn tài nguyên ven biển và có đƣợc khối kiến thức tổng quan 

nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên ven biển; 

Xác định một số biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo tính bền vững của hệ sinh 

thái tự nhiên vùng ven biển cũng nhƣ nâng cao thu nhập của ngƣời dân địa phƣơng. 

+ Về kỹ năng:  

- Nắm đƣợc các nội dung của các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên biển. 

- Có khả năng thảo luận kiến thức chuyên môn thông qua các bài thuyết trình. 

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Có tinh thần học tập kỷ luật và trách nhiệm cao trong quá trình học, đặc biệt là 

trong quá trình làm việc theo nhóm; 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Sau khi học xong học phần, học viên sẽ nắm những kiến thức sau: 

Chƣơng I: Tài nguyên biển 

Chƣơng II: Các hoạt động làm cạn kiệt tài nguyên biển 

Chƣơng III: Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên trong tổng thể vùng ven biển 

Chƣơng IV: Quản lý tổng thể dƣới tác động của BĐKH 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

(1) Nguyễn Lâm Anh, 2011. Quản lý tổng hợp vùng ven biển, ĐH Nha Trang 

(2) Nguyễn Thế Chinh (2011), Kinh tế và quản lý môi trƣờng, NXB Thống kê Hà Nội. 

(3) Nguyễn Bá Quỳ (2002), Quản lý tổng hợp vùng bờ, ĐH Thủy Lợi. 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4) PGS.TS Trần Nghi (chủ biên), 2008. Báo cáo Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Trung bộ, Trƣờng đại học khoa học tự nhiên và cục bảo vệ môi trƣờng. 

(5) Nguyễn Hồng Thao (2008), Công ước của Liên Hiệp quốc về  uật bi n năm 

1982 và chính sách bi n của Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Học viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 

1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 
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Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích 

lũy và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG I: TÀI NGUYÊN BIỂN 4   4 12 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.1 Một số khái niệm 0,5   0,5 1,5  

1.2 Các hệ sinh thái cơ bản vùng biển 0,5   0,5 1,5  

1.3 Các dạng tài nguyên biển 1   1 3  

1.4 Quản lý chuyên ngành và 

quản lý tổng thê 
1   1 3  

1.5 Vai trò của công tác quản lý 

tổng hợp tài nguyên ven biên 

trong phát triên bền vững vùng. 

1   1 3 

 

CHƢƠNG II: CÁC HOẠT 

ĐỘNG LÀM CẠN KIỆT TÀI 

NGUYÊN BIỂN 

4  3 7 21 
Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 

2.1 Các nguồn gây ô nhiễm 1   1 3  

2.2  Nhiễm bẩn  hoá học 0,5   0,5 1,5  

2.3 Nhiễm bẩn sinh học 0,5   0,5 1,5  

2.4 Ảnh hƣởng quá trình NTTS 

với môi trƣờng  
1   1 3  

2.5 Một số các vấn đề khác 1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG III: QUẢN LÝ 

NGUỒN TÀI NGUYÊN 

TRONG QUẢN LÝ TỔNG 

THỂ VÙNG VEN BIỂN 

6  5 11 33 
Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1 Quản lý nguôn tài nguyên 

nƣớc 
2   2 6  

3.2 Quản lý nguôn tài nguyên cá 

và thủy sản 
2 

  2 6  

3.3 Quản lý nguôn tài nguyên 

rừng 
2   2 6  

CHƢƠNG IV: QUẢN LÝ 

TỔNG THỂ DƢỚI TÁC 

ĐỘNG CỦA BĐKH 

6 2 1 9 27 
Đọc TLTK 4, 

chƣơng 1,2,3 

4.1 Các kịch bản về biến đổi khí 

hậu và tính không chắc chắn 
3 

  3 9  

4.2 Tác động của BĐKH đên 

các nguồn tài nguyên biển 
3 

2  5 15  

Kiểm tra chƣơng 1, 2 & 3, 4   1 1 3  

Cộng 20 02 08 30 90  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

I. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt:  Năng lƣợng biển 

 Tiếng Anh: Marine energy 

- Mã học phần: MEN321 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   02 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra   :   08 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Hải dƣơng học công nghệ biển và hàng hải, khoa Khoa 

học biển và hải đảo 

1. Mục tiêu đào tạo 
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Sau khi kết thúc học phần học viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các loại hình năng lƣợng biển, các 

phƣơng pháp tính toán đánh giá tiềm năng, cộng nghệ sản xuất năng lƣợng biển. 

- Kỹ năng: Nắm vững các dạng năng lƣợng biển, các phƣơng pháp đánh giá tiềm năng 

năng lƣợng biển. 

- Đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, 

trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng 

đất nƣớc. 

2. Tóm tắt nội dung học phần:  

Các kiến thức về năng lƣợng biên : năng lƣợng sóng biển, năng lƣợng thủy triều, 

năng lƣợng dòng chảy, năng lƣợng gió. Các phƣơng pháp đánh giá tiềm năng năng lƣợng 

biển. Công nghệ về năng lƣợng biển.. 

3. Tài liệu học tập tham khảo chính 

3.1. Tài liệu đọc chính 

(1) Bent Sorensen, 2004. Renewble Energy: It physics, engineering, use, 

environmental impacts, economy and planning aspects. 

(2) Nguyễn Bốn, 2004. Năng lƣợng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. ĐH Đà Nẵng 

(3) Nguyễn Mạnh Hùng, Dƣơng Công Điển và NNK, 2010. Năng lƣợng sóng biển 

khu vực biển đông và vùng biển Việt Nam, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ  

4.3 Tài liệu đọc thêm 

(4) Renewable energy, Bent Sorensen, Academic Press, 1997.  

4. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên phải soạn bài giảng cao học trƣớc khi lên lớp. Bài giảng đƣợc soạn theo 

đề cƣơng chi tiết của môn học và phải đƣợc thông qua ở bộ môn quản lý. Theo nội dung 

bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hƣớng dẫn ngƣời học làm các bài 

tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ đầy đủ, nắm đƣợc nội 

dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán cụ thể. Ngƣời học phải 

đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các tài liệu tham khảo 

có thể tìm ở thƣ viện nhà trƣờng hoặc trên internet.  Ngƣời học tăng cƣờng trao đổi, thảo 

luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự học, tự nghiên cứu.  

6.  Nhiệm vụ của sinh viên  

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 
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- Kiểm tra giữa học phần 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận. 

7.Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tƣ số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  

2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8.Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 

Tự học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 

CHUNG 
4   4 12 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

.1. Giới thiệu 0,5   0,5 1,5  

1.2. Khái niệm về năng lƣợng 

biển, năng lƣợng tái tạo 
0,5   

0,5 
1,5 

 

1.3. Nguồn gốc của năng 

lƣợng biển 
1   

1 
3 

 

1.4 Phân loại các nguồn năng 

lƣợng biển 
1   

1 
3  

1.5. Vai trò của năng lƣợng 

biển 
1   

1 
3 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 

Tự học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.6. Tình hình triển khai, khai 

thác và sử dụng năng lƣợng biển 

ở Việt Nam 

0.5   0,5 1,5 

 

CHƢƠNG 2: NĂNG LƢỢNG 

GIÓ 
4  3 7 21 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 

2.2. Sự hình thành năng 

lƣợng gió 
1 

 1 2 6  

2.3. Sự lƣu thông gió trên trái 

đất  
0,5  1 1,5 4,5  

2.4. Các đại lƣợng liên quan 

đến năng lƣợng gió  
0,5 

 1 1,5 4,5  

2.5. Tuabin gió  0,5   0,5 1,5  

2.5.1. Phân loại tuabin gió 0,5   0,5 1,5  

2.5.2. Cấu tạo cơ bản của 

tuabin gió 

0,5   0,5 1,5  

2.5.3. Nguyên lý điều ch nh 

tốc độ của tuabin gió 

0,5   0,5 1,5  

2.6. Máy phát điện tuabin gió 0,5   0,5 1,5  

2.7. Hòa đồng bộ máy phát 

điện tuabin gió vào lƣới điện  

0,5   0,5 1,5  

2.8. Các yếu tố ảnh hƣởng 

đến hiệu quả khai thác năng 

lƣợng gió 

0,5   0,5 1,5  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 

Tự học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG III: NĂNG 

LƢỢNG THỦY TRIỀU 
6   6 18 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1 Giới thiệu  1   1   

3.2. Khái niệm năng lƣợng 

thủy triều 
1 

  1   

3.3. Phân loại năng lƣợng 

thủy triều 
1 

  1 3  

3.4. Các yếu tố ảnh hƣởng 

đến năng lƣợng thủy triều  
1   1 3  

3.5. Các hình thức khai thác 

năng lƣợng điện từ thủy triều 
0,5   0,5 1,5  

3.6. Cấu tạo cơ bản của một 

hệ thống điện thủy triều  
0,5   0,5 1,5  

3.7. Tiềm năng năng lƣợng thủy 

triều tại Việt Nam 
1   1 3  

CHƢƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ NĂNG LƢỢNG TÁI 

TẠO  

6 2 5 13 39 
Đọc TLTK 4, 

chƣơng 1,2,3 

4.1. Giới thiệu  1   1 3  

4.2 Tiềm năng năng lƣợng tái 

tạo trên Thế giới và Việt Nam 
1 

2  3 9  

4.3. Các chính sách năng 

lƣợng tái tạo Việt Nam 
1 

  3 9  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 

Tự học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.5. Các văn bản pháp luật  1   3 9  

4.6. Tổng kết chƣơng 1   3 9  

Kiểm tra chƣơng 1, 2 & 3, 4   5 5 15  

Cộng 20 02 08 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Hình thái và dự báo biến động đƣờng bờ 

 Tiếng Anh: Geomorphology and Changes forecasting of coastline  

- Mã học phần: GPC322 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa 

học - công 

nghệ biển 

 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   04 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra             :   06 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo 

 2. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức:  
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Trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về bản chất vật lý các quá trình diễn 

biến bờ biển và cách vận dụng các nguyên tắc kỹ thuật để giải quyết các vấn đề có liên 

quan đến kỹ thuật bờ biển nhƣ xói lở, ngập lụt, bồi lắng cảng. 

+ Về kỹ năng:  

- Nắm đƣợc các nội dung của các quá trình động lực biển, tƣơng tác giữa biển và 

lục địa. 

- Có khả năng đánh giá đƣợc quá trình biến động bờ biển và hiểu đƣợc các nguyên 

nhân gay ra và các giải pháp phù hợp. 

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Có tinh thần học tập kỷ luật và trách nhiệm cao trong quá trình học, đặc biệt là 

trong quá trình làm việc theo nhóm; 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

Chƣơng I: Động lực học bờ biển 

Chƣơng II: Vận chuyển bùn cát bờ biển 

Chƣơng III: Diễn biến bờ biển 

Chƣơng IV: Mô hình hóa bãi biển và đƣờng bờ 

Chƣơng V: Sự biến đổi đƣờng bờ và các giải pháp ổn định đƣờng bờ 

Chƣơng VI: Vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thƣơng 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

 [1] Trần Thanh Tùng, 2014. Hình Thái bờ biển, ĐH Thủy Lợi.  

[2] Lê Đình Mầu, 2014. Đặc điểm xói lở bờ biển Việt Nam, ĐH Khoa học và công 

nghệ.  

[3] Tôn Thất Vĩnh, 2011. Bảo vệ bờ biển chống nƣớc biển dâng, ĐH Khoa học kỹ 

thuật.  

 4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

[4] Van Rijn. Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas. 

Aqua, 1990 

[5] CERS. Shore protection manual. 2003 

[6] Coast: Form, Proces, Evolution. Colin D. Woodroffe, 2003 Cambridge 

University Press. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
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Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Học viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 

1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích 

lũy và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC 

BỜ BIẺN 
4  2 6 18 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.1 Sóng vỡ và các đặc trƣng sóng 

vỡ 
1  1 1 3 

 

1.2 Giới hạn sóng vỡ và chiều cao 

sóng vỡ 
0,5  1 1,5 4,5 

 

1.3.Dòng tiêu và dòng tuần hoàn 0,5   0,5 1,5  

1.4 Dòng chảy dọc bờ hình thành 

do sóng 
1   1 3  

1.5 Dòng chảy do sóng kết hợp với 

dao động mực nƣớc dọc bờ 
1   1 3  

CHƢƠNG II: VẬN CHUYỂN 

BÙN CÁT BỜ BIỂN 
3 1  4 12 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.1 Một số khái niệm cơ bản về vận 

chuyển bùn cát. 
1   1 3  

2.2 Các đặc trƣng của bùn cát bờ 

biển 
0,5 

0.5  1 3  

2.3 Vận chuyển bùn cát dọc bờ 0,5 0.5  1 3  

2.4 Vận chuyển bùn cát theo phƣơng 

ngang 
1 

  1 3  

CHƢƠNG III: DIỄN BIẾN BỜ 

BIỂN 
5 1 2 8 24 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1 Hình dạng mặt cắt ngang bờ 

biển và vcbc theo phƣơng ngang 
2 

 1 3 9  

3.2 Mặt cắt ngang bãi biển ở dạng 

cân bằng 
1  1 2 6  

3.3 Sự tƣơng tác bãi biển với chế 

độ thủy động lực 
2 1  3 9  

CHƢƠNG IV: MÔ HÌNH HÓA 

BÃI BIỂN VÀ ĐƢỜNG BỜ 
5 2 1 8 24 

Đọc TLC 4, 

chƣơng 1,2,3 

4.1 Mô hình hóa bờ biển bằng mô hình 

vật lý 
1 

 

 

  

1 

 

3 

 

4.2 Mô hình hóa đƣờng bờ biển 

bằng phƣơng pháp giải tích 
1 

1  2 6  

4.3 Mô hình toán diễn biến đƣờng 

bờ 
1 

1  2 6  

4.4 Đo đạc mặt cắt ngang bãi 1   1 3  

Kiểm tra chƣơng 1, 2, 3,4 1  1 2 6  

CHƢƠNG V: SỰ BIẾN ĐỔI 

ĐƢỜNG BỜ VÀ CÁC GIẢI 

PHÁP ỔN ĐỊNH ĐƢỜNG BỜ 

3 

 

1 4 12 

Đọc TLC 5, 

chƣơng 1,2,3 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Giờ) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5.1 Giới thiệu 0.5   0.5 1.5  

5.2 Các nguyên nhân gây ra xói lở 

đƣờng bờ biển 
0.5 

  05 1.5  

5.3 Các giải pháp bảo vệ bờ biển 1   1 3  

Kiểm tra chƣơng 1, 2 & 3, 4, 5 1  1 2 6  

Cộng 20 04 06 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra;  

 

TRƢỞNG KHOA 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Ph  Trƣờng Thành 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

  Tên tiếng Việt: Biến đổi kh  hậu tác động đến hệ sinh thái biển 

 Tên Tiếng Anh: Climate change on marine ecosystems 

- Mã môn học: CCM323 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học - 

công nghệ biển 

 

Nhóm quản 

lý biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc:  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    30 tiết 

 Bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm 13 tiết 

 Kiểm tra:        02 tiết 

- Thời gian tự học:       90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: BM Quản lý biển – Khoa Khoa học biển và hải đảo 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức:  
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 Trình bày và lấy đƣợc ví dụ về sự ảnh hƣởng của một số nhân tố vô sinh đối với 

sinh vật 

  Trình bày và lấy đƣợc ví dụ về mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật trong hệ 

sinh thái biển 

 Trình bày đƣợc các tiêu chí phân loại hệ sinh thái biển 

  Trình bày và láy đƣợc ví dụ về khả năng thích nghi của sinh vật trƣớc sự thay đổi 

củamôi trƣờng 

 Trình bày đƣợc chu trình sinh địa hóa của một số nguyên tố cơ bản 

  Nêu đƣợc nguyên nhân, cơ chế của Hiệu ứng nhà kính 

  Trình bày đƣợc sự ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái biển 

- Về kĩ năng:  

  Rèn kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, phát triển kĩ năng tƣ duy logic 

  Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm  

- Về thái độ: 

 Nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học và vận động những ngƣời xung quanh có 

nghĩa vụ bảo vệ các hệ sinh thái biển  

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Trên cơ sở giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ bản, đặc trƣng về hệ 

sinh thái biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

đối với các hệ sinh thái biển. Bên cạnh những kiến thức này, ngƣời học còn đƣợc hình 

thành và phát triển kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên 

cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ các hệ sinh thái biển  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính  

1. Nguyễn Đức Ngữ, 2008. Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

2. Michae J.Jeffries, 2005. Biodiversity and Conservation, London and New York. 

3. UNEP, 2007. Sự đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, NXB Lao động – xã hội 

4.2.Tài  liệu tham khảo 

4. Biodiversity, Climate Change and Adaptation Nature-Based Solutions from the 

World Bank Portfolio,  2008 The International Bank for Reconstruction and 



196 

Development / THE WORLD BANK 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 

USA 

5. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu,  Trần Thục,2011. Biến đổi khí hậu và 

tác động ở Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 259 trang. 

6. Convention on Biological Diversity, 2007. Sự đa dạng sinh học và biến đổi khí 

hậu. NXB Lao động-Xã hội. 

7. Lê Nguyên Tƣờng,Viện khoa học Khí tƣợng thủy văn và Môi trƣờng (2011), Tài 

liệu hƣớng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp 

thích ứng, NXB tài nguyên môi trƣờng và bản đồ Việt Nam 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Hoạt động nhóm 

 Trực quan 

 Thực hành, thực địa 

 Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về học tập của ngƣời dạy 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 

Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 
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9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ

) 

LT BT, TL KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chƣơng 1: Đặc trƣng cơ 

bản của hệ sinh thái biển 

và biến đổi kh  hậu 

6 2  8 24  

Đặc trƣng-hiện trạng hệ 

sinh thái biển 

1   1 3 Đọc TL [1] 

Đặc trƣng, biểu hiện của 

biến đổi khí hậu 

1   1 3  

Mối quan hệ giữa sinh vật với 

sinh vật trong hệ sinh thái biển 

1   1 3 Đọc TL [1;2] 

Mối quan hệ qua lại giữa 

đa dạng sinh học hệ sinh 

thái biển và thay đổi khí 

hậu 

2 

  2 6 Đọc TL [1;2;3] 

Diễn thế sinh thái trong các 

hệ sinh thái biển 

1   1 3 Đọc TL [1;2] 

Bài tập, thảo luận nhóm  2  2 6 Đọc TL [4;5;6;7] 

Chƣơng 2: Đa dạng sinh 

học hệ sinh thái biển 

6 2  8 24  

Đa dạng sinh học biển- Ý 

nghĩa của đa dạng sinh học 

biển và bảo vệ đa dạng sinh 

học 

1   1 3 Đọc TL [1;2;3] 

Các ch  số đa dạng sinh học  1   1 3  

Đa dạng di truyền (Đa dạng 

gen; loài; hệ sinh thái biển) 

1   1 3  

Bài tập, thảo luận nhóm  2  2 6 Đọc TL [4;5;6;7] 

Suy thoái đa dạng hệ sinh 

thái biển 

1   1 3 Đọc TL [1;2;3] 

Đa dạng hệ sinh thái biển ở 

Việt Nam 

1   1 3 Đọc TL [1;2;3] 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ

) 

LT BT, TL KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Đa dạng hệ sinh thái biển 

trên thế giới 

1   1 3 Đọc TL [1;2;3] 

Kiểm tra lần 1   1 1 3  

Chƣơng 3: Biến đổi kh  hậu 

tác động đến Hệ sinh thái 

biển 

8 4  12 36 Đọc TL [1;2;3] 

Khả năng thích nghi của 

sinh vật biển trƣớc sự thay 

đổi của môi trƣờng và biến 

đổi khí hậu 

2   2 6 Đọc TL [1;2;3] 

Ảnh hƣởng của biến đổi 

khí hậu tới hệ sinh thái biển 

2   2 6 Đọc TL [1;2;3] 

Bài tập, thảo luận nhóm  4  4 12 Đọc TL [4;5;6;7] 

Công ƣớc liên quan đến hệ 

sinh thái  biển và biến đổi khí 

hậu 

2   2 6 Đọc TL [1;3] 

Các biện pháp bảo vệ hệ 

sinh thái biển ở Việt Nam 

trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu 

2   2 6 Đọc TL [1;2] 

Kiểm tra (2) cuối học 

phần 

  1 1 3  

TỔNG 20 8 2 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân       

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Xuân Tuấn      
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

  Tên tiếng Việt: Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển  

 Tên Tiếng Anh: Conservation and Restoration of Marine Ecosystems  

- Mã môn học: CME324 

- Số tín ch : 03 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ , ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

 

Nhóm quản lý 

biển 

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc:  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:            45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   32 tiết 

 Bài tập:    3 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra:      5 tiết 

 Thực hành:    5 tiết 

- Thời gian tự học:                 135 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển – Khoa Khoa học biển và Hải 

đảo 

2. Mục tiêu của học phần 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức:  

  Trình bày đƣợc các đặc trƣng và hiện trạng các hệ sinh thái biển 

 Trình bày và lấy đƣợc ví dụ về biện pháp bảo tồn và phục hồi HST biển 

 Trình bày và lấy đƣợc ví dụ chứng minh các biện pháp bảo vệ, khu bảo tồn biển ở 

Việt Nam 

  Nêu đƣợc các Công ƣớc có liên quan tới bảo tồn hệ sinh thái biển 

- Về kĩ năng:  

  Rèn kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, phát triển kĩ năng tƣ duy logic 

  Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm  

- Về thái độ: 

 Nâng cao ý thức bảo vệ các hệ sinh thái biển và vận động những ngƣời xung 

quanh có nghĩa vụ bảo vệ, bảo vệ hệ sinh thái biển  

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Trên cơ sở giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ bản về các hệ sinh 

thái biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về vai trò của các hệ sinh thái biển đối với 

con ngƣời. Bên cạnh đó, ngƣời học còn đƣợc hình thành và phát triển kĩ năng quan sát, kĩ 

năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức bảo 

vệ môi trƣờng biển, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển.  

Chƣơng 1: Các khái niệm, đặc trƣng cơ bản hệ sinh thái biển 

Chƣơng 2: Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển 

Chƣơng 3: Công ƣớc liên quan đến bảo tồn và phát triển biền vững hệ sinh thái biển 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính  

(1) Richard B.Primack, 1999. Cơ sở sinh học bảo tồn, NXB Khoa học và kỹ thuật. 

  (2) Đỗ Công Thung, 2014. Bảo tồn và đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam, 

NXB Khoa học và kỹ thuật. 

(3) Michael, 2004. Giáo dục bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng, NXB Lao 

động xã hội. 

4.2 Tài liệu tham khảo 

(4) Đỗ Công Thung, 2014. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. NXB 

Khoa học và Kỹ thuật.  

(5) Vũ Trung Tạng, 2004. Sinh học và sinh thái học biển. NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Hoạt động nhóm 

 Trực quan 
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 Thực hành, thực địa 

 Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về học tập của ngƣời dạy 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT  TL,KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 

Chƣơng 1: Các khái 

niệm, đặc trƣng cơ bản hệ 

sinh thái biển 

8 3 0 0 11 33  

1.1 Các nguyên lý cơ bản 

về hệ sinh thái biển. 
2    2 6 Đọc TL [1] 

1.2 Đặc trƣng-hiện trạng hệ 

sinh thái biển 
1    1 3 Đọc TL [1] 

1.3 Các đặc tính của môi 

trƣờng biển trong mối quan 

hệ với hệ sinh thái biển 

2    2 6 Đọc TL [2] 

1.4 Mối quan hệ giữa sinh 

vật với sinh vật trong hệ 
1    1 3 Đọc TL [1;2] 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT  TL,KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 

sinh thái biển 

1.5 Diễn thế sinh thái trong 

các hệ sinh thái biển 
2    2 6 Đọc TL [1;2] 

Bài tập, thảo luận nhóm  3   3 9 
Đọc TL 

[4;5;6] 

Chƣơng 2: Bảo tồn và 

phục hồi các hệ sinh thái 

biển 

18 0 4 0 22 66  

Chức năng và dịch vụ các 

hệ sinh thái biển 
4    4 

12 
Đọc TL [1;2] 

Bảo tồn các hệ sinh thái 

biển  
4    4 12 

Đọc TL 

[1;2;3] 

Kỹ thuật phục hồi các hệ 

sinh thái biển 
6    6 18 

Đọc TL 

[1;2;3] 

Thiết lập các khu bảo tồn 

biển 
4    4 12 Đọc TL [1;2] 

Bài tập, thảo luận nhóm   3  3 9 
Đọc TL 

[4;5;6] 

Kiểm tra (1)   1  1 3  

Chƣơng 3: Công ƣớc liên 

quan đến bảo tồn và phát 

triển biền vững hệ sinh 

thái biển  

6 0 1 5 12 36 Đọc TL [2] 

Công ƣớc liên quan đến 

bảo tồn biển 
3    3 9 Đọc TL [1;3] 

Bài học và kinh nghiệm về 

Mô hình bảo tồn biển điển 
3    3 9 Đọc TL [1;2] 

Thực hành (Tham quan/    5 5 15 Đọc TL 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT  TL,KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 

thực địa) [4;5;6] 

Kiểm tra (2)    1  1 3 Đọc TL [1-6] 

TỔNG 32 3 5 5 45 135  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra; TH: th c hành. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân       

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Xuân Tuấn       
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Công trình biển 

 Tiếng Anh: Marine structure 

- Mã học phần: MCO325 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

 

Nhóm quản lý 

biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   05 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra   :   05 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản  lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

 

2. Mục tiêu của học phần 
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+ Về kiến thức:  

Nhận biết đƣợc các nguyên nhân gây sự biến hình bờ biển qua đó đánh giá và đề 

xuất đƣợc các giải pháp công trình bảo vệ bờ biển. Nắm r  đƣợc quy trình tính toán thiết 

kế đề và kè biển  

+ Về kỹ năng:  

Sinh viên biết cách phân tích và vận dụng đƣợc các kiến thức cơ bản về công trình 

bảo vệ bờ đƣợc học áp dụng cho đƣa ra những nhận xét đánh giá chung về công tác xây 

dựng và giải pháp bảo vệ bờ. 

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Có tinh thần học tập kỷ luật và trách nhiệm cao trong quá trình học, đặc biệt là 

trong quá trình làm việc theo nhóm; 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

Chƣơng I: Giới thiệu chung 

Chƣơng II: Giới thiệu tác động của tải trọng sóng đến công trình biển 

  Chƣơng III: Sự biến đổi đƣờng bờ và Giải pháp bảo vệ bờ biển 

Chƣơng IV: Thiết kế đê biển và kè mái. 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

[1] Phạm Văn Quốc, 2006. Công trình bảo vệ bờ biển,Đại học Thủy lợi Hà Nội. 

 [2] Vũ Minh Cát, 2013. Cơ sở kỹ thuật bờ biển, Đại học Thủy lợi Hà Nội. 

[3] Phạm Văn Huấn, 2011. Phƣơng pháp thống kê trong hải dƣơng học, ĐHQG Hà Nội. 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

[4] Soulsby. Động   c học cát bi n - các hướng th c hành. Thomas Telford, 1997 

(Nguyễn Thọ Sáo biên dịch) 

[5] Van Rijn. Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas. 

Aqua, 1990 

[6] CERS. Shore protection manual. 2003 
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[7] Coast: Form, Proces, Evolution. Colin D. Woodroffe, 2003 Cambridge 

University Press. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập và thảo luận. 

6. Ch nh sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên 

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Học viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 

1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 

Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 5 0 2 7 21 
Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.1 Một vài nét về bờ biển Việt 1  1 2 9  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nam 

1.2 Các tác động phá hoại bờ biển 1  1 2 6  

1.3 Sự cần thiết bảo vệ bờ biển 1   1 3  

1.4 Một số giải pháp bảo vệ bờ 

biển 
1   1 3  

1.5 Điều kiện làm việc và yêu cầu 

đối với công trình bảo vệ bờ 
1   1 3  

CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU 

TÁC ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG 

SÓNG TRONG KỸ THUẬT 

BIỂN 

4 2 0 6 18 
Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 

2.1 Phân loại sóng và ý nghĩa  1   1 3  

2.2 Các tham số sóng và phổ sóng 1 1  2 6  

2.3 Lý thuyết sóng tuyến tính 1 1  2 6  

2.4 Quá trình sóng biến hình ở 

nƣớc nông 
1 

  1 3  

CHƢƠNG III: SỰ BIẾN ĐỔI 

ĐƢỜNG BỜ VÀ GIẢI PHÁP 

BẢO VỆ BỜ 

5 1 2 8 24 
Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1 Các vấn đề giải quyết của kỹ 

thuật bờ biển 
2  1 3 9 

 

3.2 Bảo vệ bờ biển ở Việt Nam 1  1 2 6  

3.3 Các nguyên nhân gây biến hình 

đƣờng bờ biển 
1 1  2 6  

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển  1   1 3  

CHƢƠNG IV: THIẾT KẾ ĐÊ 

BIỂN VÀ KÈ MÁI 
5 2 1 8 24 

Đọc TLTK4, 

chƣơng 1,2,3 

4.1. Chức năng nhiệm vụ và phân 

loại đê kè biển 
1 

 

 

  

1 

 

3 

 

4.2. Cơ chế hƣ hỏng 1 1  2 6  

4.3. Tính toán thiết kế đê kè biển 1 1  2 6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.4. Đê chắn sóng 2   2 6  

Kiểm tra chƣơng 4   1 1 3  

Ôn tập 1   1 3  

Cộng 20 5 5 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

TS. Ph  Trƣờng Thành 
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TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Mô hình thủy động lực các quá trình lan truyền vật chất 

trong môi trƣờng biển 

 Tiếng Anh: Hydrodynamic Modeling of   Matter Transport Processeses 

in Marine Environment 

- Mã học phần: HMP326 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

 

Nhóm quản lý 

biển 

□ 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   18 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   02 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra   :   10 tiết 

 Tự học    :  90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 
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2. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức:  

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 

vực thủy động lực biển. Học viên biết các sử dụng các mô hình thủy lực Mike 21; delft 

3D mô phỏng quá trình lan truyền vật chất. 

+ Về kỹ năng:  

Sinh viên biết cách sử dụng phƣơng pháp mô hình, lập trình, tiếp cận các hệ thống 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khí tƣợng thủy văn biển và nắm đƣợc một 

số phần mềm mô hình mô phỏng trong lĩnh vực trên 

+ Về thái độ, chuyên cần:  

Có tinh thần học tập kỷ luật và trách nhiệm cao trong quá trình học, đặc biệt là 

trong quá trình làm việc theo nhóm; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung của học phần bao gồm 4 chƣơng : 

Chƣơng I: Tổng quan về các mô hình lan truyền vật chất  

Chƣơng II: ; Phƣơng trình tính toán 

  Chƣơng III: Thiết lập mô hình tính toán 

  Chƣơng IV: Mô hình Mike 21 và Delft 3D. 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

(1).Đinh Văn Ƣu, 2006. Cơ sở phƣơng pháp mô hình hóa trong hải dƣơng học, 

ĐHQG Hà Nội 

(2). Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo, 2005. Mô hình tính sóng vùng ven bờ, 

ĐHQG Hà Nội  

(3).Nguyễn Thọ Sáo, 2007. Mô hình số trong động lực biển, ĐHQG Hà Nội. 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4). MIKE 21 Spectal Wave Module Scienctific Documentation. 

(5) CERS. Shore protection manual. 2003 

(6) Coast: Form, Proces, Evolution. Colin D. Woodroffe, 2003 Cambridge 

University Press. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Học viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 
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1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 

Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ 

TIN HỌC ỨNG DỤNG 
3 0 0 3 9 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 1,2,3 

1.1. Giới thiệu, mục tiêu môn học 1   1 3  

1.2. Tổng quan tin học ứng dụng 

trong quản lý biển trên TG và VN 
1   1 3  

1.3. Một số ứng dụng sử dụng 

trong ngành QLB 
1   1 3  

CHƢƠNG II: PHƢƠNG TRÌNH 

TÍNH TOÁN 
4 1 0 5 15 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 

2.1 Các phƣơng trình thủy động lực 1   1 3  

2.2 Phƣơng trình chuyển động của 

chất điểm nƣớc 
1   1 3  

2.3. Phƣơng trình cơ bản trong mô 

hình sóng 
1 1  2 6  

2.4. Phƣơng trình cơ bản trong mô 

hình dòng chảy 
1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối 

với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG III: THIẾT LẬP MÔ 

HÌNH TÍNH TOÁN 
8 0 6 14 42 

Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1. Lƣới và biên 2  2 4 12  

3.2. Dữ liệu đầu vào 2  2 4 12  

3.3. Hiệu ch nh và kiểm định 2  1 3 9  

3.4. Kết quả mô phỏng 1  1 2 6  

3.5. Đánh giá kết quả 1   1 3  

CHƢƠNG IV: MÔ HÌNH 

MIKE 21; DELFT3D 
3 1 4 8 24 

Đọc TLTK 5, 

chƣơng 1,2,3 

4.1 Giới thiệu mô hình 1  1 2 6  

4.2 Thiết lập mô hình thủy lực 1  1 2 6  

4.3 Thiết lập mô hình lam truyền 

vật chất 
0.5  0.5 1 3  

4.4.Thiết lập mô hình chất lƣợng 

nƣớc 
0.5 1 0.5 2 6  

Kiểm tra chƣơng 1, 2 & 3, 4   1 1 3  

Cộng 18 02 10 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

TS. Ph  Trƣờng Thành 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần 

 -Tiếng Việt: Đánh giá tác động môi trƣờng biển 

- Tiếng Anh: Marine Environmental Impact Assessment  

- Mã học phần: EIA331 

- Số tín ch : 03  

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sĩ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

 

- Các học phần tiên quyết:  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động: 45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   24 tiết 

 Bài tập:      8 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra:   13 tiết 

- Thời gian tự học:            135 tiết 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

 

2. Mục tiêu của học phần 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự - do - Hạnh phúc 

KT1  
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: Hiểu đƣợc các khái niệm, nội dung, quy trình và các phƣơng pháp 

áp dụng trong đánh giá tác động môi trƣờng; vận dụng các kiến thức đã học vào đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cho các dự án, kế hoạch, chiến 

lƣợc, quy hoạch cụ thể tại vùng biển và ven bờ. 

- Về kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, đánh giá đƣợc các dữ liệu môi trƣờng. Thiết kế 

đƣợc chƣơng trình thu mẫu, các thông số cần thiết nhằm đánh giá hiện trạng môi trƣờng 

nền. Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài, năng động, sáng tạo 

trong học tập, đi học và làm bài tập đầy đủ, bảo vệ môi trƣờng biển cũng nhƣ môi trƣờng 

sống xung quanh. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

 Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc và đánh giá tác động môi trƣờng nói chung và môi trƣờng biển nói 

riêng; các bƣớc thực hiện và những nội dung cơ bản trong đánh giá môi trƣờng chiến 

lƣợc đánh giá tác động môi trƣờng biển; những phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng trong 

đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng biển; lập báo cáo đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng; và các quy định về thẩm định, phê 

duyệt báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng biển. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Phạm Ngọc Hồ và Hoàng Xuân Cơ, 2007. Đánh giá tác động môi trƣờng, NXB 

ĐHQG HN. 

(2) Nguyễn Thị Thu Thảo, 2017. Đánh giá tác động môi trƣờng, NXB ĐHQG TP 

HCM. 

(3) Hoàng Ngọc Khắc, 2013. Đánh giá tác động môi trƣờng, ĐH TN&MT Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLTK) 

(4) Nguyễn Đình Mạnh (2005), Giáo trình Đánh giá tác động môi trƣờng, NXB Nông 

nghiệp, Hà Nội.  

(5) ASEAN (2008) ASEAN Marine Water Quality Management Guidelines and 

Monitoring Manual. 

(6) FAO (2009), Environmental impact assessment and monitoring in aquaculture. 

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 527. Rome.  
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(7) Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014).Luật bảo vệ môi trƣờng số 

55/2014/QH13. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập, 

thực hành và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 

theo yêu cầu của giảng viên. 

Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm bài tập, bài kiểm tra kết thúc học phần. 

Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 

Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9.Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội dung chính Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Lên lớp (tiết) Tự 

học 

(tiết) 

LT BT TL,KT Tổng 

Bài Mở đầu: Giới thiệu học phần   1 1 3  

Chƣơng 1: Tổng quan về đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc và đánh giá tác động 

môi trƣờng biển 

3 0 2 5 15 

 

1.1. Các khái niệm cơ bản 1   1 3 Đọc TL4, 
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Ch1. 

1.2. Mục đích và ý nghĩa của đánh 

giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá 

tác động môi trƣờng và kế hoạch 

bảo vệ môi trƣờng biển 

1   1 3 

 

1.3. Tình hình áp dụng đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác 

động môi trƣờng, kế hoạch bảo vệ 

môi trƣờng biển trên thế giới và ở 

Việt Nam 

1  2 3 9 

Đọc TL2, 

Ch.2. 

Chƣơng 2: Đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc   
9 0 3 12 36 

 

2.1. Khung pháp lý và định hƣớng 

đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc ở 

Việt Nam 

1   1 3 

 

 

 

Đọc TL4, 

Ch.2; 

TL2, 

Ch.5. 

2.2. Quy trình đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc 
2  1 3 9 

2.3. Các phƣơng pháp và công cụ 

sử dụng trong đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc 

2  1 3 9 

2.4. Lập báo cáo đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc 
3  1 4 12 

2.5. Quy định về thẩm định và phê 

duyệt báo cáo đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc 

1   1 3 

Chƣơng 3: Đánh giá tác động môi 

trƣờng biển   
12 0 3 15 45 

 

2.1. Khung pháp lý về đánh giá tác 

động môi trƣờng biển 
1   1 3 

 

2.2. Nội dung và các bƣớc tiến 

hành đánh giá tác động môi trƣờng 

biển 

1   1 3 

 

2.3. Các phƣơng pháp áp dụng 

trong đánh giá tác động môi trƣờng 

biển 

3  1 4 12 

Đọc TL2, 

Ch.3. 

2.4. Đánh giá tác động đến chất 

lƣợng môi trƣờng biển 
3  1 4 12 

Đọc TL2, 

Ch.4 

2.5. Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng biển 
3  1 4 12 

Đọc TL4, 

Ch.2. 

2.6. Quy định về thẩm định và phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động 
1   1 3 

Đọc TL4, 

Ch.2. 



217 

môi trƣờng biển 

Bài tập nhóm: Đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác 

động môi trƣờng biển  

 8  8 24 

 

Trình bày bài tập nhóm    3 3 9  

Ôn tập toàn bộ học phần   1 1 3  

Cộng 24 8 13 45 135  

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

 

 

TS. Bùi Đắc Thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt:  Hợp tác trong quản lý và khai thác biển 

 Tiếng Anh: Corporation in marine management and exploitation 

- Mã học phần: CMM332 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc: Không 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     20 tiết 

 Thảo luận, bài tập nhóm :  05 tiết 

 Trình bày seminar:     05 tiết 

- Thời gian tự học:       90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển, Khoa Khoa học biển và hải 

đảo 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức: Sinh viên hiểu r  về khái niệm cơ bản, cơ sở pháp lý và các lĩnh vực 

hợp tác quốc tế trên Biển Đông, nắm đƣợc cách thức quản lý một dự án hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực quản lý và khai thác biển 

- Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng kiến thức đƣợc học cho công tác quản lý biển sau 

này, có khả năng viết đề cƣơng dự án và quản lý dự án 
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-  Về thái độ: Rèn luyện sự cần cù, chủ động, sáng tạo và bản lĩnh trong học tập; 

khả năng tự tìm tòi tƣ liệu và biết cách tổng hợp vấn đề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm 3 chƣơng nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức: 

+ Khái niệm cơ bản về hợp tác quốc tế về biển. 

+ Luật pháp và thực tiễn quốc tế về hợp tác quốc tế về biển. 

+ Hiện trạng các lĩnh vực và các biện pháp triển khai hợp tác quốc tế trên Biển Đông.  

 + Phƣơng thức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý Biển Đông 

Chƣơng 1: Tổng quan về hợp tác quốc tế trong quản lý và khai thác biển 

Chƣơng 2: Hợp tác quốc tế trên biển tại Việt Nam 

Chƣơng 3: Triển khai các dự án hợp tác quốc tế về quản lý biển 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Nguyễn Bá Diến (2006), Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lƣợc 

phát triển bền vững, NXB Tƣ Pháp  

 (2) Đặng Đình Quý (Chủ biên) (2011), Biển Đông hƣớng tới một khu vực hoà bình, 

an ninh và hợp tác, Nhà xuất bản thế giới. 

 (3) Joseph Heagney (2016), Fundamentals of Project Management, AMACOM 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLTK) 

(4) Đặng Đình Quý và Nguyễn Minh Ngọc (2013), Biển Đông: Quản lý tranh chấp và 

định hƣớng giải pháp, Nhà xuất bản Thế Giới. 

(5) Quyết định số 80/QĐ-TTg, ngày 13/6/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt 

Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến 2020”. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Học phần đƣợc tổ chức giảng dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

nhóm, thảo luận và trình bày nhóm. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đến lớp đầy đủ, nghiêm túc tham gia tất cả các hoạt động trong buổi học 

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập đƣợc giao 

- Chủ động tìm hiểu tham khảo thêm tài liệu, xây dựng phát biểu trong giờ học 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 
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Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 

VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

TRONG QUẢN LÝ VÀ 

KHAI THÁC BIỂN 

6 0 0 6 18 Đọc TLC 1, phần 1 

Đọc TLC 2, chƣơng 

1,2 

1.1 Khái niệm chung về hợp 

tác quốc tế về biển 

2   2 6  

1.2 Quy định về hợp tác quốc 

tế về biển theo Công ƣớc của 

Liên hợp quốc về Luật biển 

năm 1982  

2   2 6  

1.3 Các tổ chức về hợp tác 

quốc tế trên biển 

2   2 6  

CHƢƠNG 2. HỢP TÁC 

QUỐC TẾ TRÊN BIỂN 

TẠI VIỆT NAM 

8 5 0 13 39 Đọc TLC 1, phần 

2,3,4 

Đọc TLC 2, chƣơng 4 

2.1 Cơ hội và thách thức trong 

khai thác và quản lý biển tại 

Việt Nam 

2   2 6  

2.2 Mục tiêu hợp tác quốc tế 

trong quản lý và khai thác 

Biển Đông 

2   2 6  

2.3 Các lĩnh vực trong hợp tác 

quốc tế về biển tại Việt Nam  

4   4 12  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.3.1 H p tác quốc tế bảo 

vệ chủ quyền bi n đảo của 

Việt Nam 

2.3.2 H p tác quốc tế trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước về biển 

2.3.3 H p tác quốc tế trong 

lĩnh vực kinh tế và xuất nhập khẩu 

- Dầu khí  

- Thủy hải sản 

- Du  ịch 

2.3.4 H p tác quốc tế trong 

 ĩnh v c phát tri n khu kinh 

tế, khu công nghiệp và khu 

chế xu t 

2.3.5 H p tác trong  ĩnh 

v c hàng hải 

2.3.6 H p tác quốc tế trong 

 ĩnh v c thăm dò tài nguyên 

và phát tri n khoa học - công 

nghệ bi n 

2.3.7 H p tác quốc tế trong 

 ĩnh v c bảo vệ tài nguyên 

môi trường bi n 

2.3.8 H p tác quốc tế trong 

 ĩnh v c bảo đảm an ninh, an 

toàn trên bi n 

2.3.9 H p tác quốc tế trong 

 ĩnh v c đào tạo nhân   c cho 

ngành bi n 

Bài tập nhóm  5  5 15  

CHƢƠNG 3. TRIỂN KHAI 

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC 

6 0 5 11 33 Đọc TLC 3, chƣơng 

1,2,3 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Tiết) 
LT BT TL,KT 

Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ 

BIỂN 

3.1 Các dự án Hợp tác Quản 

lý Biển  điểm của Việt Nam 

2    6  

3.2  Kỹ năng viết đề xuất dự 

án  

2    6  

3.3 Chu trình quản lý dự án 2    6  

Trình bày seminar nhóm   5 5 15  

Cộng 20 5 5 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Trần Thị Minh Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KT1 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 
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( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Kinh tế vận tải biển 

 Tiếng Anh: Maritime transportation economic 

- Mã học phần: MTE333 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo: 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt 

nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học - 

công nghệ biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

- Các học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động  :   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  :   20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp   :   01 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra   :   08 tiết 

 Tự học    :   90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức:  

Hiểu r  đƣợc nghiệp vụ vận tải, chi phí khai thác và giá thành vận tải biển. Những đặc 

trƣng khai thác kỹ thuật của tàu vận tải biển, các hình thức tổ chức khai thác tàu.  

Xác định đƣợc các chứng từ liên quan đến hàng hoá vận chuyển bằng đƣờng biển, nội 

dung các loại hợp đồng liên quan đến vận tải biển, giới hạn một số công việc liên quan 

đến tàu và hàng,.... Kinh tế cảng biển. Thƣơng vụ vận tải biển quốc tế. Vận tải đơn và 

hợp đồng trong vận tải ngoại thƣơng. 

+ Về kỹ năng:  

- Nắm đƣợc các nội dung của các hoạt động trong ngành kinh tế vận tải biển. 

- Có khả năng thảo luận kiến thức chuyên môn thông qua các bài thuyết trình. 
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+ Về thái độ, chuyên cần:  

Có tinh thần học tập kỷ luật và trách nhiệm cao trong quá trình học, đặc biệt là 

trong quá trình làm việc theo nhóm; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung chính của học phần bao gồm 6 chƣơng : 

 Chƣơng I: Những vấn đề chung về vận tải biển 

 Chƣơng II: Đặc trƣng của sản xuất vận tải 

   Chƣơng III: Giá thành, giá cƣớc vận chuyển đƣờng biển 

 Chƣơng IV: Kinh tế cảng biển 

 Chƣơng V: Thƣơng vụ vận tải biển quốc tế 

  Chƣơng VI: Vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thƣơng 

4. Tài liệu học tập  

4.1 Tài liệu chính (TLC) 

(1) Nguyễn Hữu Hùng, 2013. Giáo trình Kinh tế vận chuyển đƣờng biển, NXB Đại 

học Hằng hải. 

 (2) Phạm Ngọc Linh, 2013. Kinh tế phát triển, ĐH KTQD Hà Nội 

(3) Tiếu Văn Kinh , 2006. Sổ tay hàng hải, tập 2, NXB Giao thông Vận tải 

4.2 Tài liệu tham khảo (TLTK) 

(4) Huỳnh Tấn Phát (chủ biên), 2000. Giáo trình Vận chuyển Containerr, NXB 

Giao thông vận tải 

 (5) Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015) Luật tài nguyên môi trƣờng biển và 

hải đảo,số 82/2015/QH13 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập 

và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Học viên đƣợc đánh giá thông qua mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp, kiểm tra hệ số 

1 và hệ số 2. Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 

gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lƣợng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

7. Thang điểm đánh giá 
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Môn học đƣợc đánh giá theo thang điểm 10. Phòng đào tạo sẽ quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích 

lũy và xét học vụ. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 

Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN 

ĐỀ CHUNG VỀ VẬN TẢI 

BIỂN 

4 0 0 4 12 

Đọc TLC 2, 

chƣơng 

1,2,3 

1.1 Hiệu quả sản xuất của vận tải biển 1   1 3  

1.2 Ngành và xí nghiệp vận tải 1   1 3 
 

1.3 Vai trò của vận tải trong lĩnh 

vực sản xuất, phục vụ 
1   1 3 

 

1.4 Chức năng quốc tế của vận tải 1   1 3  

CHƢƠNG II: ĐẶC TRƢNG 

CỦA SẢN XUẤT VẬN TẢI 
4 0 0 4 12 

Đọc TLC 1, 

chƣơng 2,3,4 

2.1 Vận tải kiếm sống và vận tải 

nội bộ 
1   1 3  

2.2 Đặc điểm của hoạt động sản 

xuất vận tải 
1 

  1 
3 

 

2.3 Sản phẩm vận tải, đơn vị đo 

lƣờng sản phẩm vận tải 
1   1 3  

2.4 Chu kỳ sản xuất, nhu cầu vận 1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

chuyển 

CHƢƠNG III: GIÁ THÀNH, 

GIÁ CƢỢC VẬN CHUYỂN 

ĐƢỜNG BIỂN 

5 0 2 7 21 
Đọc TLC 3, 

chƣơng 1,2,3 

3.1 Khái niệm, phân loại giá 

thành, giá cƣớc vận chuyển 
1 

  1 3  

3.2 Các loại chi phí 1   1 3  

3.3 Tính toán chi phí khai thác tàu 1   1 3  

3.4 Giá cƣớc vận chuyển đƣờng biển 1   1 3  

3.5 Lợi nhuận khai thác tàu 1   1 3  

Thảo luận nhóm   2 2 6  

CHƢƠNG IV: KINH TẾ 

CẢNG BIỂN 
5 0 3 8 24 

Đọc TLTK 

4, chƣơng 

1,2,3 

4.1 Những vân đề chung về cảng biển 1   1 3  

4.2 Tài sản cố định ở cảng biển 1   1 3  

4.3 Tổ chức sản xuất kỹ thuật ở 

cảng biển 
1 

  1 3  

4.4 Chi phí sản xuất phục vụ ở 

cảng biển 
1 

  1 3  

4.5 Hiệu quả kinh tế của sản 

xuất ở cảng biển 
1 

  1 3  

Thảo luận nhóm   3 3 9  

CHƢƠNG V: THƢƠNG VỤ 

VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ 
2 0 2 4 12 

Đọc TLTK 

5, chƣơng 

1,2,3 

5.1 Hợp đồng buôn bán 1  1 2 6  

5.2 Các loại chứng từ vận tải 

hàng hóa đƣờng biển 
1 

 1 2 6  

CHƢƠNG VI: VẬN TẢI VÀ 

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU 

TRONG VẬN TẢI NGOẠI 

THƢƠNG 

2 0 0 2 6 

Đọc TLTK 

4, chƣơng 

1,2,3 

6.1 Vận tải đơn 1   1 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) 
Tự học 

(Tiết) LT BT TL,KT 
Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6.2 Hợp đồng thuê tàu vận 

chuyển hàng hóa1 
1 

  1 3  

Kiểm tra chƣơng 1, 2 & 3, 4, 5, 6   1 1 3  

Cộng 22 0 08 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Ph  Trƣờng Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự - do - Hạnh phúc 

KT1  
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của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

 - Tên Học Phần: 

 Tiếng Việt: Quản lý nguồn lợi hải sản 

 Tiếng Anh: Marine fisheries resources management  

- Mã học phần: FRM334 

- Số tín ch : 02  

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

- Các học phần tiên quyết: 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   24 tiết 

 Bài tập:     4 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra:     2 tiết 

- Thời gian tự học:             90 tiết 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: Hiểu đƣợc các kiến thức về đa dạng thành phần loài thuỷ sinh vật 

trong biển và vùng ven bờ; sự phân bố thành phần loài, nguồn lợi hải sản theo các vùng 

địa lý, vùng sinh thái; tiềm năng nguồn lợi hải sản và thực trạng khai thác hải sản trên thế 

giới và ở Việt Nam; vận dụng vào bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản. 

- Về kỹ năng: Hiểu đƣợc điều tra thực địa, phỏng vấn và thu thập mẫu vật thủy 

sinh trên biển và vùng bờ; tổng hợp, phân tích đƣợc dữ liệu về nguồn lợi hải sản và trình 
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bày, đánh giá đƣợc các số liệu thông qua bảng biểu, đồ thị. Nâng cao kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài, năng động, sáng tạo 

trong học tập, đi học và làm bài tập đầy đủ, bảo vệ môi trƣờng và nguồn lợi hải sản. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

 Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức, khái niệm cơ bản về 

đa dạng thành phần loài hải sản, tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi hải sản, nguyên 

nhân gây suy giảm nguồn lợi hải sản và một số định hƣớng chiến lƣợc nhằm bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi hải sản trên thế giới và ở Việt Nam. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Đặng Ngọc Thanh, 2003. Biển Đông IV: Sinh vật và sinh thái biển, ĐHQG HN. 

(2) Phùng Ngọc Đĩnh, 1999. Tài nguyên Biển Đông Việt Nam, NXB Giáo dục. 

(3) Hội nghề cá Việt Nam, 2008. Bách Khoa thủy sản, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLTK) 

(4) Quốc hội CHXHCN Việt Nam (2017). Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

(5) Quốc hội CHXHCN Việt Nam (2008) Luật Đa dạng sinh học số 20/08/QH12. 

(6). Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 của Thủ tƣớng chính phủ về phê 

duyệt Chƣơng trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập, 

thực hành và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 

theo yêu cầu của giảng viên. 

Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm bài tập, bài kiểm tra kết thúc học phần. 

Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học phần 
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STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung ch nh Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Lên lớp (giờ) Tự 

học 

(giờ) 

LT BT TL,KT Tổng 

Bài Mở đầu: Giới thiệu học phần   1 1 3  

Chƣơng 1: Tổng quan về nguồn 

lợi hải sản trên thế giới và ở Việt 

Nam 

8 0 0 8 24  

1.1. Khái niệm về nguồn lợi hải sản 

và một số thuật ngữ liên quan 

1   1 3 Đọc TL3; 

TL4, 

Ch1. 

1.2. Đa dạng về thành phần loài hải 

sản trên thế giới và ở Việt Nam 

2   2 6 Đọc TL1, 

Phần 1, 

1.3. Trữ lƣợng về nguồn lợi hải sản 

trên thế giới và ở Việt Nam 

2   2 6 Đọc TL1, 

Phần 2. 

1.4. Vai trò và ý nghĩa của nguồn 

lợi hải sản với con ngƣời 

1   1 3  

1.5. Tình hình khai thác và sử dụng 

nguồn lợi hải sản trên thế giới 

1   1 3  

1.6. Tình hình khai thác và sử dụng 

nguồn lợi hải sản ở Việt Nam 

1   1 3  

Chƣơng 2: Nguồn lợi hải sản và 

những điều kiện cho sự phát triển 

nghề cá ở Việt Nam 

5 0 0 5 15  

2.1. Điều kiện tự nhiên của vùng 

nƣớc thềm lục địa 

1   1 3  

2.2. Cấu trúc về thành phần loài và 

nguồn lợi sinh vật biển 

1   1 3 Đọc TL1, 

Phần 2. 
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2.3. Phân bố nguồn lợi theo các vùng 

sinh thái ven bờ ở nƣớc ta 

2   2 6 Đọc TL1, 

Phần 2. 

2.4. Nguồn lợi hải sản ở một số hệ 

sinh thái biển đặc trƣng 

1   1 3 Đọc TL1, 

Phần 2. 

Chƣơng 3: Nguyên nhân làm suy 

giảm nguồn lợi hải sản 

3 0 0 3 9  

5.1. Khai thác nguồn lợi quá mức 

và mang tính hủy diệt 

0,5   0,5 

 

1,5  

5.2. Ô nhiễm môi trƣờng và biến 

đổi khí hậu 

1   1 3  

5.3. Di nhập các loài sinh vật ngoại 

lai 

0,5   0,5 1,5  

5.4. Thất thoát đa dạng sinh học 0,5   0,5 1,5  

5.6. Những hạn chế trong quản lý, 

chính sách phát triển nghề cá 

0,5   0,5 1,5  

Chƣơng 4: Đánh giá hiện trạng 

nghề cá 

5 4 0 9 27  

4.1. Cơ sở dữ liệu nghề cá 1   1 3 Đọc TL7, 

Ch.1 

4.2. Nghiên cứu, đánh giá trữ lƣợng 

hải sản tại các vùng biển 

2   2 6 Đọc TL7, 

Ch.2.3 

4.3. Giám sát nghề cá 2   2 6  

Bài tập về đánh giá hiện trạng nghề cá  4  4 12  

Chƣơng 4: Định hƣớng chiến 

lƣợc nhằm bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi hải sản ở Việt Nam 

3 0 0 3 9  

 

 

 

 

 

 

 

Đọc TL6 

4.1. Điều tra, nghiên cứu, đánh giá 

nguồn lợi, đa dạng sinh học trong 

các hệ sinh thái thủy vực 

0,5   0,5 1,5 

4.2. Ngăn chặn sự suy giảm nguồn 

lợi hải sản; Phục hồi, tái tạo nguồn 

lợi hải sản và các hệ sinh thái 

0,5   0,5 1,5 

4.3. Thiết lập và quản lý các khu 

bảo tồn biển 

0,5   0,5 1,5 

4.4. Ban hành và thực thi các văn 

bản pháp luật về bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi hải sản 

0,5   0,5 1,5 
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4.5. Truyền thông, nâng cao nhận 

thức về bảo vệ và phát triển nguồn 

lợi hải sản 

0,5   0,5 1,5 

4.6. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải 

sản 

0,5   0,5 1,5 

Ôn tập toàn bộ học phần   1 1 3  

Cộng 24 4 2 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Bùi Đắc Thuyết 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  

+ Tên Tiếng Việt: Quản l  rủi ro và thiên tai vùng ven biển 
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+ Tên tiếng Anh: Risk and Natural desaster management in coastal zone  

- Mã học phần: DRM335 

- Số tín ch :    02 TC  

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   24 tiết 

 Bài tập:     4 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra:     2 tiết 

- Thời gian tự học:             90 tiết 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi kết thúc học phần học viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các loại hình thiên tai đối với vùng ven 

biển, các phƣơng pháp tính toán dự báo chúng, đánh giá rủi ro và thiệt hại. 

- Kỹ năng: Nắm vững các tác động của thiên tai vùng ven biển, các mô hình tính toán 

dự báo. 

- Đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, 

trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng 

đất nƣớc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần: 
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Các kiến thức về thiên tai đối với vùng ven biển: bão biển, sóng thần, ngập lụt, 

xâm  nhập mặn, xói lở bờ biển. Dự báo các hiện tƣợng thiên tai vùng ven biển. Đánh giá 

rủi ro thiên tai vùng ven biển. 

4. Tài liệu học tập tham khảo 

4.1 Tài liệu đọc chính 

(1) Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, 2014. Hƣớng dẫn đánh giá rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng, Bộ NN & PTNT. 

(2) Lê Văn Khoa, 2012. Giáo dục ứng phó với BĐKH, NXB Giáo dục VN.  

(3) Trần Thục, 2012.Tích hợp vấn đề BĐKH vào kế hoạch phát triển KT - XH, 

TNMT & Bản đồ VN.  

4.2 Tài liệu đọc thêm 

(4) MONRE 2016, Viet Nam‟s Second National Communication under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Natural Resources and 

Environment, Viet Nam. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên phải soạn bài giảng cao học trƣớc khi lên lớp. Bài giảng đƣợc soạn theo 

đề cƣơng chi tiết của môn học và phải đƣợc thông qua ở bộ môn quản lý. Theo nội dung 

bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hƣớng dẫn ngƣời học làm các bài 

tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ đầy đủ, nắm đƣợc nội 

dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán cụ thể. Ngƣời học phải 

đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các tài liệu tham khảo 

có thể tìm ở thƣ viện nhà trƣờng hoặc trên internet.  Ngƣời học tăng cƣờng trao đổi, thảo 

luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự học, tự nghiên cứu.  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận. 

7.Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 
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1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9.Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung ch nh Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Lên lớp (tiết) Tự 

học 

(tiết) 

LT BT TL,KT Tổng 

Bài Mở đầu: Giới thiệu học phần   1 1 3  

CHƢƠNG 1: Giới thiệu về rủi ro 

thiên tai 

8 0 0 8 24 Đọc TLC 

1, chƣơng 

1,2,3 

1.1 Các khái niệm về hiểm họa, 

thiên tai 

1   1 3  

1.2 Tình trạng dễ bị tổn thƣơng, rủi 

ro thiên tai 

2   2 6  

1.3 Nguyên nhân, ảnh hƣởng, tác 

động của các hiểm họa tự nhiên 

2   2 6  

1.4 Giới thiệu Thiên tai ở Việt Nam 
1   1 3  

1.5 Xu thế của hiểm họa tự nhiên 

trong quá khứ 

1   1 3  

1.6 Phân vùng địa lý của các hiểm 

họa tự nhiên 

1   1 3  

CHƢƠNG 2: Các loại hình thiên 

tai vùng ven biển 

5 0 0 5 15 Đọc TLC 

2, chƣơng 

1,2,3 

2.1 Bão biển 
1   1 3  

2.2 Nƣớc dâng, sóng thần 
1   1 3  

2.3 Xói lở bờ biển 
2   2 6  

2.4 Sự truyền triều và xâm nhập 
0.5   1 3  
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mặn 

2.5 Các loại khác 0.5      

CHƢƠNG 3: Cơ cấu tổ chức Quản 

lý rủi ro thiên tai 

3 0 0 3 9 Đọc TLC 

3, chƣơng 

1, 3 

3.1 Cơ cấu tổ chức QLRRTT quốc 

tế 

0,5   0,5 

 

1,5  

3.2 Một số tổ chức tham gia công 

tác phòng tránh và GNRRTT tại 

Việt Nam 

1   1 3  

3.3 Một số văn bản quy phạm pháp 

luật về QLRRTT 

0,5   0,5 1,5  

CHƢƠNG 4: Quản lý Rủi ro 

Thiên tai 

5 4 0 9 27 Đọc TLC 

3, chƣơng 

1,2,3 

4.1 Một số thuật ngữ và khái niệm 

quan trọng 

1   1 3  

4.2 Mô hình QLRRTT 
1   2 6  

4.3 Nguồn nhân lực cho QLRRTT, 

Vai trò của cán bộ QLRRTT 

0.5   0.5 1.5  

4.4  Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa 

vào Cộng đồng 

0.5   0.5 1.5  

4.5 Xây dựng cộng đồng có khả 

năng ứng phó, phục hồi và thích 

nghi 

2   2 6  

Bài tập   4  4 12  

CHƢƠNG 5: Đánh giá rủi ro 

thiên tai và giảm nhẹ thiệt hại 

3 0 0 3 9 Đọc 

TLTK 4, 

chƣơng 

1,2,3 

5.1 Rủi ro thiên tai là gì 
0,5   0,5 1,5  

5.2 Các nguyên tắc để thực hiện 

đánh giá 

0,5   0,5 1,5  

5.3 Các công cụ đánh giá 
0,5   0,5 1,5  
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5.4 Thực hiện đánh giá rủi ro 
0,5   0,5 1,5  

5.5 Khung hành động GNRRTT 
0,5   0,5 1,5  

5.6 Các biện pháp GNRRTT và 

nâng cao khả năng ứng phó, phục 

hồi và thích nghi ở cấp địa phƣơng 

0,5   0,5 1,5  

5.7  Quản lý dữ liệu rủi ro thiệt hại   1 1 3  

Cộng 24 4 2 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên Học Phần: 

  + Tiếng Việt: Quan trắc tổng hợp 

môi trƣờng biển 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự - do - Hạnh phúc 

KT1  
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  + Tiếng Anh: Integrated Marine 

Environment Monitoring  

- Mã học phần: IEM336 

- Số tín ch : 02  

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

- Các học phần tiên quyết:  

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   15 tiết 

 Bài tập:    10 tiết 

 Thảo luận, kiểm tra:     5 tiết 

- Thời gian tự học:               90 tiết 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý biển - Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: Hiểu đƣợc các kiến thức, khái niệm cơ bản về quan trắc môi 

trƣờng và vận dụng vào hoạt động quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển; trình bày đƣợc 

các nguyên tắc và các bƣớc cơ bản trong thiết kế, thực hiện và đánh giá một chƣơng 

trình/kế hoạch quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển; tổng hợp, phân tích đƣợc các dữ liệu 

và viết báo cáo quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển; và áp dụng đƣợc quy trình đảm bảo 

chất lƣợng, kiểm soát chất lƣợng (QA/QC) trong thiết kế, thực hiện, phân tích dữ liệu và 

viết báo cáo quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển. 

- Về kỹ năng: Thiết kế đƣợc mạng lƣới thu mẫu, thông số và tần xuất lấy mẫu; biết 

cách bảo quản và vận chuyển mẫu từ thực địa về các phòng thí nghiệm. Tổng hợp, phân 
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tích đƣợc dữ liệu trên máy tính và trình bày, đánh giá đƣợc các số liệu thông qua bảng 

biểu, đồ thị. Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài, năng động, sáng tạo 

trong học tập, đi học và làm bài tập đầy đủ, bảo vệ môi trƣờng biển cũng nhƣ môi trƣờng 

sống xung quanh. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

 Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về quan trắc 

môi trƣờng nói chung và quan trắc môi trƣờng biển nói riêng; các bƣớc cơ bản và những 

nội dung trong xây dựng kế hoạch, chƣơng trình quan trắc môi trƣờng biển; những 

nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát, đảm bảo chất lƣợng trong quan trắc môi trƣờng và 

cách xử lý, đánh giá kết quả và viết báo cáo quan trắc môi trƣờng. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

(1) Trƣơng Mạnh Tiến, 2005. Quan trắc Môi trƣờng, NXB Đại học Quốc gia, HN.  

(2) Lê Quốc Hùng, 2006. Các phƣơng pháp và thiết bị quan trắc môi trƣờng nƣớc, 

Viện Khoa học công nghệ VN.  

(3) Đoàn Văn Bộ, 2001. Các phƣơng pháp phân tích hóa học nƣớc biển, NXB Đại 

học Quốc gia, HN 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

 (4) ASEAN, 2008. ASEAN Marine Water Quality Management Guidelines and 

Monitoring Manual. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phƣơng pháp đƣợc tổ chức dạy dƣới hình thức chủ yếu nhƣ: lý thuyết, bài tập, 

thực hành và thảo luận. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp 

theo yêu cầu của giảng viên. 

Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm bài tập, bài kiểm tra kết thúc học phần. 

Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
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Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung ch nh Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Lên lớp (tiết) Tự 

học 

(tiết) 

LT BT TL,KT Tổng 

Bài Mở đầu: Giới thiệu học phần   1 1 3  

Chƣơng 1: Một số khái niệm 

chung và tổng quan về quan trắc 

môi trƣờng biển 

4  1 5 15 Đọc TLC 

1, chƣơng 

1,2,3 

1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ 

thƣờng dùng 

0,5   0,5 1,5  

1.2. Vai trò của quan trắc môi 

trƣờng biển 

0,5   0,5 1,5  

1.3. Tổng quan mạng lƣới quan trắc 

môi trƣờng biển trên thế giới và 

Việt Nam 

2   2 6  

1.4. Hệ thống quản lý, quan trắc 

môi trƣờng biển ở Việt Nam 

1   1 3  

Thảo luận về một số hoạt động 

quan trắc môi trƣờng biển 

  1 1 3  

Chƣơng 2: Xây dựng và thực 

hiện chƣơng trình quan trắc tổng 

8 8 0 16 48 Đọc TLC 

2, chƣơng 
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hợp môi trƣờng biển 2,3 

2.1. Các bƣớc thiết lập chƣơng 

trình quan trắc môi trƣờng biển 

1   1 3  

2.2. Xây dựng các nội dung cụ thể 

trong chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng biển 

2   2 6  

2.3. Phƣơng pháp thu, bảo quản và 

vận chuyển mẫu; biểu mẫu, nhật ký 

quan trắc 

2   2 6  

2.4. Phƣơng pháp đo đạc, phân tích 

các thông số môi trƣờng; biểu mẫu 

và nhật ký phân tích môi trƣờng 

2   2 6  

2.5. Đảm bảo chất lƣợng và kiểm 

soát chất lƣợng (QA/QC) đối với 

xây dựng và thực hiện chƣơng trình 

quan trắc biển 

1   1 3  

Bài tập nhóm về xây d ng và th c 

hiện chương trình quan trắc tổng 

h p môi trường bi n 

 8  8 24  

Chƣơng 3: Xử lý số liệu và viết 

báo cáo quan trắc tổng hợp môi 

trƣờng biển 

3 2 0 5 15 Đọc TLC 

4, chƣơng 

1,2,3 

3.1. Xử lý số liệu quan trắc môi 

trƣờng biển 

1 1  2 6  

3.2. Đánh giá kết quả quan trắc và 

viết báo cáo quan trắc môi trƣờng 

biển. 

1 1  2 6  

3.3. Đảm bảo chất lƣợng và kiểm 

soát chất lƣợng (QA/QC) trong quản 

lý số liệu và lập báo cáo quan trắc 

môi trƣờng biển. 

1   1 3  

Trình bày bài tập nhóm về chƣơng   2 2 6  
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trình quan trắc tổng hợp môi 

trƣờng biển 

Ôn tập    1 1 3  

Cộng 15 10 5 30 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận và ki m tra. 
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NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Bùi Đắc Thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LÝ THUYẾT 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

  Tên tiếng Việt: Hành lang bảo vệ bờ biển  

 Tên Tiếng Anh: Coastal setbacks 

- Mã môn học: CPC337 

- Số tín ch : 02 

- Đối tƣợng học: Bậc Thạc sỹ, ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 
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- Vị trí của học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức chung 

□ 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 
Luận văn            

tốt nghiệp 

□ 

Nhóm khoa học 

- công nghệ 

biển 

□ 

Nhóm quản lý 

biển 

 

 

- Các học phần tiên quyết/học trƣớc: Quản lý tổng hợp vùng bờ; bảo tồn hệ sinh thái 

biển; đa dạng sinh học biển và biến đổi khí hậu 

- Giờ tín ch  đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    20tiết 

 Bài tập:     2 tiết 

 Thảo luận, Kiểm tra:       3 tiết 

 Thực hành:    5 tiết 

- Thời gian tự học:                90 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý biển – Khoa Khoa học biển và hải 

đảo  

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức:  

  Trình bày đƣợc các đặc trƣng cơ bản vùng bờ biển và cơ sở thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển 

 Vai trò của hành lang bảo vệ bờ biển trong việc bảo vệ môi trƣờng biển và ngăn 

ngừa các tác động của tai biến tự nhiên nhƣ lũ lụt, nƣớc biển dâng, xói lở bờ 

biển.v.v. tới các công trình dân sinh ven biển.  

 Trình bày và lấy đƣợc ví dụ chứng minh vai trò của hành lang bảo vệ hệ sinh thái, 

duy trì giá trị dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

- Về kĩ năng:  

  Rèn kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, phát triển kĩ năng tƣ duy logic 

  Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm  

- Về thái độ: 

 Nâng cao ý thức bảo vệ vùng bờ biển và vận động những ngƣời xung quanh có 

nghĩa vụ bảo vệ vành đai bảo vệ bờ biển  
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3. Tóm tắt nội dung học phần  

Trên cơ sở giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ bản về vùng bờ biển, 

ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về cơ sở khoa học trong việc thiết lập vành đai bảo 

vệ bờ biển. Bên cạnh đó, ngƣời học còn đƣợc hình thành và phát triển kĩ năng quan sát, 

kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức 

bảo vệ vùng bờ biển. bảo vệ môi trƣờng biển và ngăn ngừa các tác động của tai biến tự 

nhiên nhƣ lũ lụt, nƣớc biển dâng, xói lở bờ biển.v.v. tới các công trình dân sinh ven biển.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính  

1. Murray C., Simpson, 2012.  Coastal setbacks in Latin American and Caribbean. 

Inter-American Development Bank.   

2. Adapting to coastal climate change, 2009. USAID 

3. Alexandra S., 2010. The Challenges of Coastal Setbacks in New Zealand. 

University of Otago, New Zealand. 

4.2.Tài  liệu tham khảo 

4. Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Yết, 2009. Bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt 

Nam. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. 256 trang. 

5. Nguyễn Đức Ngữ, 2008. Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 388 

trang. 

6. Michae J. Jeffries, 1997. Biodiversity and Conservation. London and New York. 208 P. 

7. Biodiversity, Climate Change and Adaptation Nature-Based Solutions from the 

World Bank Portfolio,  2008 The International Bank for Reconstruction and 

Development / THE WORLD BANK 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA 

8. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu,  Trần Thục,2011. Biến đổi khí hậu và 

tác động ở Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 259 trang. 

9. Đỗ Công Thung, 2014. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. NXB 

Khoa học và Kỹ thuật. 420 trang  

10. Vũ Trung Tạng, 2004. Sinh học và sinh thái học biển. NXB Đại học Quốc gia. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Hoạt động nhóm 

 Trực quan 

 Thực hành, thực địa 

 Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
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- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về học tập của ngƣời dạy 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

STT Loại điểm Trọng số Ghi chú 

1 Điểm bài tập nhóm số 1 0,1 
Điểm quá trình: 30% 

2 Điểm trình bày seminar nhóm 0,2 

3 Điểm thi kết thúc học phần 0,7 Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT TL, KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Chƣơng 1: Đặc 

trƣng cơ bản vùng 

bờ và hành lang 

bảo vệ bờ biển 

4 1 0 0 5 15 Đọc TLC  [1;2] 

1.1 Các đặc trƣng 

cơ bản vùng bờ biển 

0.5    0.5 1.5  

1.2 Các yếu tố sinh 

thái và cảnh quan tự 

nhiên vùng bờ biển
 

0.5    0.5 1.5  

1.3 Hoạt động kinh 

tế - xã hội và phát 

triển vùng ven biển
 

1    1 3  

1.4 Hành lang bảo 

vệ bờ biển
 

0.5    0.5 1.5 Đọc TLC  [1;2] 

1.5 Vùng bờ và hành 

lang bảo vệ bờ biển
 

0.5    0.5 1.5  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT TL, KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.6 Kinh nghiệm 

trên thế giới, trong 

khu vực và Việt 

Nam về thiết lập, 

quản lý hành lang 

bảo vệ bờ biển 

1    1 3  

Bài tập  1   1 3 Đọc TL  [1;2] 

[4;5;6;7] 

Chƣơng 2: Vai trò 

của vùng bờ và các 

bên liên quan 

trong thiết lập và 

quản lý hành lang 

bảo vệ bờ biển 

6 1 0 0 7 21 Đọc TL  [1;2] 

2.1 Vai trò của vùng 

bờ đối với kinh tế-

xã hội và môi 

trƣờng  

2    2 6  

2.2 Vai trò của hành 

lang bảo vệ bờ biển 

trong việc bảo vệ hệ 

sinh thái, dịch vụ hệ 

sinh thái, cảnh quan 

tự nhiên và bảo vệ 

môi trƣờng  

2    2 6  

2.3 Vai trò và biện 

pháp thu hút sự 

tham gia của cộng 

2    2 6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT TL, KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

đồng và các bên 

liên quan trong thiết 

lập và quản lý hành 

lang bảo vệ bờ biển 

Bài tập   1   1 3 Đọc TL  

[4;5;6;7] 

Chƣơng 3. Thiết 

lập hành lang bảo 

vệ bờ biển 
 

6 0 2 0 8 24 Đọc TL  [1;2] 

3.1 Tiêu chí phân 

loại bờ biển trên cơ 

sở sự cần thiết thiết 

lập hành lang bảo 

vệ bờ biển đối với 

các dạng hệ sinh 

thái và cảnh quan tự 

nhiên ven biển
 

1    1 3  

3.2 Thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển 

tại các khu vực bảo 

vệ hệ sinh thái và 

cảnh quan tự nhiên
 

1    1 3  

3.3 Ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển 
 

1    1 3  

3.4 Xác định chiều 

rộng hành lang bảo 

vệ bờ biển 

1    1 3  

3.5 Xây dựng bản 2    2 6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tổng  

cộng 

Tự học 

(Tiết) LT BT TL, KT TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

đồ hành lang bảo vệ 

bờ biển 

Thảo luận nhóm   2  2 6 Đọc TL  

[4;5;6;7] 

Chƣơng 4: Chính 

sách, pháp luật, 

thể chế liên quan 

tới thiết lập, quản 

lý hành lang bảo 

vệ bờ biển 

4 0 1 5 10 30 Đọc TL  [1;2] 

Quản lý vùng bờ và 

quản lý hành lang 

bảo vệ bờ biển lồng 

ghép với bảo vệ hệ 

sinh thái và cảnh 

quan tự nhiên
 

2       

Chính sách, pháp 

luật, thể chế quản lý 

vùng bờ và hành 

lang bảo vệ bờ biển
 

2    2 6  

Thực hành (Tham 

quan/ thực địa) 

   5 5 15  

Kiểm tra (2) cuối 

học phần 

  1  1 3 Đọc TL  [1-10] 

TỔNG 20 9 1 30 90   

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo  uận, ki m tra, TH: Th c hành 

 

TRƢỞNG KHOA NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRUỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

  

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                

Hà Nội , ngày       tháng      năm 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

( Ban hành theo Quyết định số …....../QĐ-TĐHHN ngày …tháng…. Năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

- Tên ngành đào tạo: Quản lý biển  

- Tên chƣơng trình đào tạo: Quản lý biển đảo và Đới bờ 

- Mã số: 8850104 

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 

1. MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1.1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ theo định 

hƣớng ứng dụng giúp các học viên bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành, tăng cƣờng kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu về khoa học Quản lý 

biển trong tình hình mới, hội nhập kinh tế, quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn 

cầu, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Quản lý biển… Sau khi 

học, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức 

chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tƣ duy 

sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành 

đƣợc đào tạo; có thể tiếp tục tiếp tục tham gia chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể 

a. Về kiến thức  

Học viên làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của 

chuyên gia trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ; có tƣ duy phản biện; có kiến thức 

lý thuyết chuyên sâu để có thể  tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng 

hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trƣờng liên quan đến lĩnh vực đƣợc đào tạo; kiến 

thức lý luận, phƣơng pháp luận về khoa học Quản lý biển đảo và vùng bờ, sử dụng và 
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bảo vệ môi trƣờng biển; Phân tích, đánh giá chiến lƣợc chính sách phát triển kinh tế biển; 

Triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý biển; Nghiên cứu quản 

lý biển thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và phát triển các mô hình thủy – hải 

sản, nông nghiệp, du lịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển; Quản lý, 

giám sát môi trƣờng biển phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; Quy hoạch và quản lý tài 

nguyên biển. 

Học viên có thể phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc 

thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị 

sản xuất, sự nghiệp theo các chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và 

chuyên đề nghiên cứu. 

b. Về kỹ năng  

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thƣờng xuyên xảy ra, không có 

tính quy luật, dự báo; có kỹ năng tự nghiên cứu   để thực hiện những nghiên cứu trong 

quản lý biển; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức B1 (Châu Âu);  

Học viên đƣợc rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và vận dụng 

các kỹ năng về quản lý biển, phân tích đánh giá tiềm năng về biển, bảo vệ và phục hồi 

nguồn tài nguyên biển, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý biển, xây dựng hệ 

thống cảng biển hiện đại. 

 Học viên có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy đƣợc các kỹ năng 

nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc 

phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác chuyên môn. 

c. Khả năng và vị trí công tác 

Học viên sau khi tốt nghiệp với kiến thức đƣợc nâng cao có thể tiếp tục độc lập 

nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyết các vấn đề trong quản lý biển theo mục tiêu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 

Học viên có thể làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nƣớc  có liên quan lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trƣờng; Các đơn vị sự nghiệp nhƣ các Chi cục Biển và Hải đảo, 

Cục Quản lý Khai thác biển và Hải đảo, Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trƣờng 
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biển, hải đảo…; các đơn vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 

chính phủ; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trƣờng đại học, cao đẳng, các viện 

nghiên cứu; và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và tƣ vấn.  

2. CHUẨN ĐẦU RA  

  Đào tạo Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

 - Nắm chắc và có khả năng vận dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng chuyên 

môn trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về biển đảo, tiếp cận với tri thức mới và ứng dụng 

đƣợc công nghệ tiên tiến hiện hành của ngành quản lý biển đảo và đới bờ. Có khả năng 

nghiên cứu khoa học và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý biển 

đảo và đới bờ . 

 - Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề 

nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng  làm việc phục vụ sự 

nghiệp xây dựng, phát triển đất nƣớc. 

 - Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn. 

2.1.  Kiến thức 

a. Kiến thức chung 

 Vận dụng đƣợc kiến thức triết học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối 

tƣợng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, đồng thời nhận thức đƣợc cơ sở lý 

luận triết học của chiến lƣợc phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Tổng hợp kiến thức chung về địa lý, về các điều kiện tự nhiên, về Biển Đông; 

 Nhận thức đƣợc kiến thức cơ bản về logic nghiên cứu khoa học, phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học, một số phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nói chung và một số 

phƣơng pháp nghiên cứu khoa học ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

 Vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện đƣợc một đề tài 

khoa học nói chung, thực hiện một luận án, luận văn khoa học nói riêng. 

b. Kiến thức ngành 

 Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ có kiến thức rộng, nâng cao và cập nhật theo 

chuyên ngành quản lý biển đảo và đới bờ, đảm bảo đủ năng lực nhƣ một chuyên viên có 
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chuyên môn cao trong triển khai chiến lƣợc phát triển, tổ chức, quản lý, giám sát, quy 

hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và quản lý tổng hợp biển đảo và đới 

bờ; có khả năng giảng dạy tại các trƣờng cao đẳng, đại học hoặc trình bày một vấn đề 

nghiên cứu có chuyên môn sâu tại các hội thảo chuyên ngành. 

- Chủ động đề xuất và giải quyết đƣợc những vấn đề cần nghiên cứu trong quá 

trình quản lý và lĩnh vực khoa học biển đảo và đới bờ cũng nhƣ hải dƣơng học; 

- Có thể đảm nhiệm đƣợc vai trò lãnh đạo một nhóm hoặc tƣơng đƣơng trong công 

tác chuyên môn về quản lý biển và tài nguyên biển. 

- Có khả năng tự cập nhật thông tin, trau dồi nâng cao kiến thức; 

- Những yêu cầu cụ thể về khối lƣợng kiến thức chuyên môn gồm: 

+ Cập nhật và nâng cao kiến thức về các quá trình thủy thạch động lực biển, quản lý 

và khai thác tài nguyên môi trƣờng biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, kinh tế biển và luật 

pháp về biển, tƣơng tác biển - khí quyển, biển - lục địa trong điều kiện biến đổi khí hậu; 

+ Nắm vững các kiến thức về cơ sở lí luận, triển khai, phát triển, ứng dụng các mô 

hình trong quá trình quản lý tổng hợp biển đảo và đới bờ; 

+ Đáp ứng yêu cầu triển khai, phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế biển, khai 

thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng biển đảo. 

c. Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học 

- Đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,  đƣợc 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Tƣơng đƣơng bậc B1 theo khung tham chiếu chung Châu 

Âu). 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành. 

2.2.. Kỹ năng 

a. Kỹ năng nghề nghiệp 

 - Có khả năng phân tích và tƣ vấn đề xuất việc hoạch địch chính sách pháp luật 

của Nhà nƣớc về lĩnh vực Quản lý biển đảo và đới bờ ở cấp Trung ƣơng. 
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 - Áp dụng thuần thục hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về lĩnh vực 

quản lý biển đảo và đới bờ trong bộ máy quản lý biển của Nhà nƣớc từ Trung ƣơng tới 

các cấp cơ sở.  

 - Sử dụng tốt các phần mềm và phƣơng tiện kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quản lý 

biển đảo và đới bờ phục vụ công việc hiệu quả. 

 - Có khả năng bao quát vấn đề, khả năng phân tích, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến công tác quản lý nhà nƣớc về biển đảo và đới bờ, khả năng tìm kiếm và xử lý 

thông tin trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ. 

 - Có khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ, tƣ 

duy khoa học và khả năng giải quyết vấn đề trong công việc chuyên môn một cách khoa 

học, hiệu quả.  

b. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức 

tạp, không thƣờng xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên 

cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ 

mới trong lĩnh vực đƣợc đào tạo, phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt 

đến mục tiêu đã đặt ra. 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Sáng tạo trong quản lý và tổ chức lãnh đạo, có 

năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng 

nhận định đánh giá và quyết định phƣơng hƣớng phát triển nhiệm vụ công việc đƣợc 

giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn trong quá trình học tập, 

nghiên cứu khoa học, thực tế thiên nhiên…. 

- Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể 

hiểu đƣợc một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan 

đến ngành đƣợc đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống 

chuyên môn thông thƣờng; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có 

thể trình bày r  ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ. 

- Kỹ năng tìm việc làm: Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị 

hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng. 
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- Sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ mới, các phần mềm công cụ chuyên 

ngành, quản lý trong lĩnh vực khoa học biển.   

2.3. Phẩm chất đạo đức 

a. Phẩm ch t đạo đức cá nhân 

- Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công 

của lãnh đạo. 

-  Khiêm tốn, ham học hỏi; tôn trọng mọi ngƣời. 

- Sống hòa đồng với tập thể, có tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, sẵn sàng giúp đỡ 

đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong đơn vị. 

b. Phẩm ch t đạo đức nghề nghiệp 

 Trung thực, gƣơng mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà nƣớc, đặc biệt 

là các quy định của pháp luật về đất đai; luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

c. Phẩm ch t đạo đức xã hội 

- Chấp hành nghiêm ch nh Hiến pháp và pháp luật, các chủ trƣơng của Đảng và 

chính sách của Nhà nƣớc, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt 

công cộng; chấp hành tốt nội quy, quy chế nơi làm việc. 

- Thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử và trang phục phù hợp. 

- Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải. 

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trƣờng. 

- Có khả năng quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô, nắm vững đƣờng lối chính sách của 

Đảng và Nhà nƣớc trong phát triển kinh tế, công tác an ninh quốc phòng và hội nhập 

quốc tế.   

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Vị trí 1: Trợ giảng, nghiên cứu viên tại các trƣờng Đại học, Cao đẳng và các Viện 

nghiên cứu có đào tạo các ngành liên quan đến biển. 

Vị trí 2: Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên và chuyên viên tại Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, các bộ ngành, các cơ quan QLNN liên quan đến biển. 
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Vị trí 3: Chuyên gia, chuyên viên, cộng tác viên, tƣ vấn viên tại các tổ chức quốc 

tế và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến biển.           

 

3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƢỜI DỰ TUYỂN, NGUỒN TUYỂN SINH 

3.1 Yêu cầu đối với người dự tuyển 

Ngƣời dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây: 

(1) Về văn bằng: 

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng 

ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký 

dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định. 

 (2) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh 

cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, đƣợc cơ quan quản lý nhân sự 

nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phƣơng nơi cƣ trú xác nhận 

(3) Có đủ sức khoẻ để học tập 

(4) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo 

3.1 Nguồn tuyển sinh 

Nhóm 1: Nhóm ngành đúng (Không yêu cầu học bổ túc kiến thức trƣớc khi 

thi tuyển đầu vào) 

Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, 

chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, 

đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chƣơng trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại 

học khác nhau dƣới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín ch  của khối kiến 

thức ngành. 

Cụ thể là các thí sinh có bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành: Quản lý biển, Hải 

dƣơng học, Thuỷ văn học, Kỹ thuật biển, Kỹ thuật công trình biển. Môi trƣờng biển; Sinh 

thái học biển, Khoa học biển, Tài nguyên biển, Hệ sinh thái biển 

Nhóm 2: Nhóm ngành gần  

Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự 

thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt 
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Nam cấp III (trừ trƣờng hợp đã đƣợc quy định trong nhóm 1 ở trên) hoặc chƣơng trình 

đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học 

hoặc đơn vị học trình hoặc tín ch  của khối kiến thức ngành. Bao gồm các thí sinh: 

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành gần thuộc các lĩnh vực sau:  Quản lý 

Tài nguyên và Môi trƣờng, Khoa học Môi trƣờng, Địa lý học, địa lý tự nhiên, Sinh học, 

Hàng hải, Kỹ thuật tài nguyên nƣớc,  Khí tƣợng học, Vật lý kỹ thuật, kỹ thuật công trình 

thủy. Học viên thuộc nhóm ngành gần cần học bổ sung  15 tín ch  của 5 môn cơ sở ngành 

trƣớc khi tham gia thi tuyển.  

- Có văn bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân các ngành khác thuộc các lĩnh vực sau:  Thiên 

văn học, Toán học, Toán cơ, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Vật lý học, Hoá 

học, Luật, Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng, kỹ thuật môi trƣờng, kỹ thuật trắc địa bản đồ, 

quản lý nguồn lợi thủy sản, khoa học hàng hải, kỹ thuật trắc địa bản đồ, Địa chất học.  

Những thí sinh là đối tƣợng thuộc nhóm ngành gần phải học bổ sung kiến thức các học phần 

sau và phải học bổ sung trƣớc khi tham gia thi tuyển:  

Bảng 1: Danh mục các môn học bổ sung của nhóm ngành gần 

TT Môn học Số t n chỉ 

1 Hải dƣơng học đại cƣơng 3 

2 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng biển 3 

3 Quản lý Nhà nƣớc về biển 3 

4 Quy hoạch không gian biển 3 

5 Quản lý tổng hợp vùng bờ 3 

 Tổng cộng 15 

 

4. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

a) Điều kiện tốt nghiệp 

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn 

+ Học viên hoàn thành chƣơng trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chƣơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở 

lên (theo thang điểm chữ); 

+ Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trƣởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của 

hội đồng khoa học đào tạo nhƣng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng 
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+ Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng 

thời phải có ý kiến xác nhận của ngƣời hƣớng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định 

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình 

ch  học tập; 

+ Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn. 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên 

- Đã nộp luận văn đƣợc hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của 

ngƣời hƣớng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã đƣợc ch nh sửa theo kết luận 

của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của 

các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thƣ viện và lƣu trữ 

theo quy định. 

- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của cơ sở đào tạo theo quy định. 

- Hoàn tất luận văn thạc sĩ: 10 tín ch  và bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng đánh 

giá luận văn với kết quả tối thiểu là 5,5 điểm. 

b) Hội đồng xét tốt nghiệp đề nghị 

Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ 

điều kiện, đề nghị thủ trƣởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp. 

c) Quyết định của Hiệu trưởng 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội ra Quyết định 

công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội 

đồng xét tốt nghiệp. 

- Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi r : ngành, chuyên ngành đào tạo, loại 

chƣơng trình đào tạo (định hƣớng nghiên cứu hoặc định hƣớng ứng dụng), tên các học 

phần trong chƣơng trình đào tạo, thời lƣợng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm 

trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành 

viên hội đồng đánh giá luận văn. 

- Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã 

hết thời gian đào tạo theo quy, có yêu cầu thì đƣợc Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tài 
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nguyên và Môi trƣờng Hà Nội cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong 

chƣơng trình đào tạo thạc sĩ.  

5. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

5.1. Khái quát chƣơng trình 

Chƣơng trình đào tạo thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ gồm 60 tín ch , trong đó 

thời lƣợng của kiến thức chung là 10 tín ch ; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành là 

38 tín ch  và luận văn thạc sỹ là 12 tín ch . Mỗi tín ch  tƣơng đƣơng với 15 tiết học lý 

thuyết, 30 - 45 tiết học thực hành. Thời gian của mỗi tiết học là 50 phút.  

Bảng 2. Khối lƣợng kiến thức trong chƣơng trình đào tạo  

Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ 

Khối lƣợng kiến thức Số t n chỉ 

Kiến thức chung 10 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 38 

Kiến thức bắt buộc 20 

Kiến thức t  chọn 18 

Luận văn 12 

Tổng 60 

5.2.  Danh mục các học phần trong chƣơng trình đào tạo 

Danh mục các học phần của chƣơng trình đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

đƣợc liệt kê trong bảng 3 

Bảng 3.  Các học phần trong chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ 

MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SÓ TÍN CHỈ 

Phần 

chữ 

Phần 

số 
Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 

Tổng 

số 
LT  

TH, 

TN, 

TL 

 PHẦN KIẾN THỨC CHUNG ( 10 tín chỉ) 

PHI 301 Triết học Philosophy 3 2.5 0.5 

PEN 302 
Tiếng anh chuyên 

ngành 
Professional English 5 3 2 

MRM 303 
Phƣơng pháp 

nghiên cứu khoa 

Scientific Research 

Methodology 
2 1.5 0.5 
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học 

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH 

Các học phần bắt buộc (20TC) 

CZD 311 
Động lực học biển 

và vùng bờ 

Sea and Coastal Zone 

Dynamics  
2 1.5 0.5 

MIT 312 

Tin học ứng dụng 

trong quản lý biển  

và vùng bờ 

Application of 

Information Technology 

in Coastal and Marine 

Management 

3 1 2 

MSM 313 
Quản lý nhà nƣớc 

về biển 

Marine State 

Management 
3 2.0 1.0 

ICM 314 
Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

Integrated Coastal 

Management  
2 1.5 0.5 

MSP 315 
Qui hoạch không 

gian biển 

Marine Spatial 

Planning 
2 1.5 0.5 

MED 316 
Phát triển kinh tế 

biển 

Marine Economic 

Development 
2 1.5 0.5 

MBC 317 
Bảo tồn đa dạng 

sinh học biển 

Marine Biodiversity 

Conservation 
2 1.5 0.5 

MPC 318 
Kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng biển 

Marine Pollution 

Control 
2 1.5 0.5 

MRM319  
Quản lý tổng hợp tài 

nguyên biển 

Integrated Marine 

Resources 

Management 

2 1.5 0.5 

Các học phần lựa chọn (18 TC) 

Hướng chuyên sâu về khoa học – công nghệ biển 

MEN 321 Năng lƣợng biển* Marine Energy  2 1.5 0.5 

GPC 322 

Hình thái và dự báo 

biến động đƣờng 

bờ* 

Geomorphology and 

Changes Forecasting of 

Coastline  

2 1.5 0.5 

CCM 323 

Biến đổi khí hậu tác 

động đến hệ sinh 

thái biển* 

Impacts of Climate 

Change on Marine 

Ecosystems 

3 2.0 1.0 

CME 324 Bảo tồn và phục hồi Conservation and 2 1.5 0.5 
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hệ sinh thái biển* Restoration of Marine 

Ecosystems 

MCO 325 Công trình biển Marine construction 2 1.5 0.5 

HMP 326 

Mô hình thủy động 

lực các quá trình lan 

truyền vật chất 

trong môi trƣờng 

biển 

Hydrodynamic 

Modeling of   Matter 

Transport Processes in 

Marine Environment 

2 1.5 0.5 

Hướng chuyên sâu về quản lý biển 

EIA 331 
Đánh giá tác động 

môi trƣờng biển* 

Marine Environmental 

Impact Assessment 
3 2.0 1.0 

CMM 332 

Hợp tác trong quản 

lý và khai thác 

biển* 

Corporation in Marine 

Management and 

Exploitation   

2 1.5 0.5 

MTE 333 Kinh tế vận tải biển 

Maritime 

Transportation 

Economics 

2 1.5 0.5 

FRM 334 
Quản lý nguồn lợi 

hải sản*  

Marine Fisheries 

Resources 

Management  

2 1.5 0.5 

DRM 335 

Quản lý rủi ro và 

thiên tai vùng ven 

biển* 

Risk and Natural 

Disaster Management 

in Coastal Zone 

2 1.5 0.5 

IEM 336 
Quan trắc tổng hợp 

môi trƣờng biển 

Integrated Marine 

Environment 

Monitoring 

2 1.5 0.5 

CPC 337 
Hành lang bảo vệ 

bờ biển 
Coastal  Setbacks 2 1.5 0.5 

GTH 310 Luận văn Thesis 12   

Tổng cộng  60   

 

5.3  MÔ TẢ NỘI DUNG VÀ KHỐI LƢỢNG CÁC HỌC PHẦN 

(1) Triết học                      3 TC 

- Mục tiêu học phần: Bồi dƣỡng tƣ duy triết học, rèn luyện thế giới quan, phƣơng 

pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối 
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tƣợng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Củng cố nhận thức và cơ sở lý 

luận triết học của đƣờng lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lƣợc phát triển khoa 

học và công nghệ Việt Nam. 

- Tóm tắt học phần:  Nội dung của học phần tập trung trình bày khái luận về triết 

học, lịch sử triết học phƣơng Đông gồm Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại, triết học phƣơng 

Tây từ thời cổ đại đến hiện đại và tƣ tƣởng triết học Việt Nam trong Nho giáo, Phật giáo, 

Đạo giáo và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin bao 

gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng nhƣ sự vận động 

của triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phƣơng pháp 

luận của nó; quan hệ tƣơng hỗ giữa triết học với các khoa học, vai trò thế giới quan và 

phƣơng pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học và vai trò của khoa học - 

công nghệ trong sự phát triển xã hội.  

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015) Giáo trình Triết học ( dùng cho khối không 

chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công 

nghệ), NXB Chính trị Quốc gia. 

(2) Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), NXB Chính trị Quốc gia. 

(3) Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 1, NXB Chính trị Quốc gia.  

 (4) Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 2, NXB Chính trị Quốc gia. 

(5) Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 3, NXB Chính trị Quốc gia. 

(6)  Hội đồng Lý luận Trung ƣơng, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2008), NXB 

Chính trị Quốc gia.  

 

 (2) Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý biển đảo và đới bờ                            5 TC 

 Nội dung: Theo chƣơng trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 
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(3) Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                            2 TC 

- Mục tiêu học phần: Môn học giúp học viên ôn lại các kiến thức về thực hiện 

nghiên cứu khoa học, tiếp cận với một số phƣơng pháp nghiên cứu mới trên cơ sở tiếp 

cận liên ngành, tiếp cận với các tƣ duy NCKH mới trên thế giới. Trên cơ sở những hiểu 

biết này, học viên sẽ chuẩn bị cho việc chọn đề tài, xây dựng đề cƣơng cho luận văn tốt 

nghiệp của mình 

- Tóm tắt học phần:  Nội dung học phần bao gồm các kiến thức về thực hiện 

nghiên cứu khoa học, tiếp cận với một số phƣơng pháp nghiên cứu mới trên cơ sở tiếp 

cận liên ngành, tiếp cận với các tƣ duy nghiên cứu khoa học mới trên thế giới. Trên cơ sở 

những hiểu biết này, học viên sẽ chuẩn bị cho việc chọn đề tài, xây dựng đề cƣơng cho 

luận văn tốt nghiệp của mình 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Vũ Cao Đàm, 2014. Giáo trình Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB 

Khoa học kỹ thuật. 

(2) Phạm Viết Vƣợng, 2004. Giáo trình Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học, 

NXB ĐHQG Hà Nội. 

(3) John W.Creswell. Research Design: Qualitative, quantitativeand mixed methods 

approaches, SAGE publications.2009 

 (4)  John Silk, Statistical Concept in Geography, London, 1979. 

(4)  Động lực học biển và vùng bờ                   2 TC 

- Mục tiêu học phần: Môn học Cung cấp kiến thức chuyên sâu về thuỷ triều, sóng 

biển và dòng chảy, vai trò của chúng trong động lực biển và vùng bờ, các phƣơng pháp 

tính toán dự báo 

- Tóm tắt học phần:  Nội dung học phần bao gồm Các kiến thức về động lực học 

biển: thủy triều và tác động của chúng đến vùng ven biển cửa sông, sóng biển: sự hình 

thành và lan truyền, biến dạng, tác động của sóng đến địa mạo và công trình ven bờ; lý 

thuyết dòng chảy: các dạng dòng chảy chính và mô hình tính toán dòng chảy. Tác động 

của dòng chảy tổng hợp đến bồi tụ, xói lở. Đặc trƣng bùn cát, vận chuyển trầm tích và 

biến đổi địa hình đáy. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  
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1) Phạm Văn Huấn, 2002. Động lực học biển P3: Thuỷ triều, NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

(2) Đinh Văn Ƣu, Nguyễn Minh Huấn, 2003. Vật lý biển, NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

(3) Phạm Văn Ninh, 2003. Biển Đông tập 2, Khí tƣợng thủy văn, động lực biển, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 (4)Phạm Văn Ninh và công sự, Bi n Đông tập 2. Khí tư ng, thủy văn, động   c 

bi n, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2003 

(5) Stoker J. J. Water Wave. Interscience Publishers, New York, 1957. 

(6) Robert H Stewart. Hải dương học vật  ý. Texac A & M University, 2002 

(biên dịch: Nguyễn Minh Huấn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2002). 

(5) Tin ứng dụng trong quản lý biển và vùng bờ               3 TC 

- Mục tiêu học phần: Vận dụng các kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực viễn thám, hệ thống thông tin địa lý vào quản lý biển và hải đảo. Sử 

dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong quản lý biển và hải đảo 

- Tóm tắt học phần: Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm: ứng dụng 

công nghệ thông tin trong lĩnh vực xử lý bản đồ, ảnh viễn thám, quản lý biển, hải đảo và 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu biển, hải đảo. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Trần Thị Băng Tâm, 2006. Giáo trình hệ thống thông tin địa lý, NXB Nông 

Nghiệp, Hà Nội. 

(2) Vũ Danh Tuyên, 2017. Giáo trình Cơ sở viễn thám, NXB Khoa học và kỹ thuật. 

(3) Nguyễn Ngọc Thạch, 1997. Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên môi trƣờng, 

NXB Khoa học và kỹ thuật 

 (4). ESCAP/UNDP, 1990. Reomote Sensing for marine Studies. RAS/86/141.1990. 

 (5). Butler, M.J.A., M.C. Mouchot, V. Barale, and C. LeBlanc, 1988. The 

application of remote sensing technology to marine fisheries: an introductory manual, 

FAO Fisheries Technical Paper, No 295. 

 (6) Quản lý Nhà nước về biển                             2 TC 

- Mục tiêu học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về luật biển Việt Nam, tài nguyên 

biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, phƣơng pháp luận khoa học pháp lý về luật biển và 

chính sách quản lý đới bờ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên và môi 
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trƣờng vùng biển và hải đảo. Ngƣời học có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý về luật 

biển. Định hƣớng cho ngƣời học thực thi pháp luật biển; nghiên cứu đảm bảo an toàn về 

pháp lý cho công tác quản lý tài nguyên và môi trƣờng vùng biển và hải đảo. Đồng thời, 

học viên có thể phân tích và tổng hợp, đánh giá mô hình kinh tế phát triển, đề xuất chính 

sách, giải pháp quản lý 

- Tóm tắt học phần: Học phần bao gồm kiến thức Pháp luật biển VN trong quản lý 

tài nguyên và môi trƣờng biển đảo; Luật Tài nguyên và môi trƣờng biển và Các hoạt 

động QLNN về bảo vệ môi trƣờng biển và Các nội dung liên quan đến luật quản lý về 

biển nhƣ tổng hợp vùng bờ, quy hoạch không gian biển, hành lang bảo vệ bờ biển 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) PGS.TS Lê Đức Tố (Chủ biên), 2005. Giáo trình Quản lý biển, NXB ĐHQG Hà 

Nội 

(2) Nguyễn Hữu Hải ,2013. Đại cƣơng về Quản lý Nhà nƣớc, ĐH TNMT Hà Nội. 

(3) Nguyễn Thị Kim Uyên ,2011. Đại cƣơng về Quản lý Nhà nƣớc, ĐH TNMT Hà Nội 

 (4) PGS.TS Trần Nghi (chủ biên), 2008. Báo cáo Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Trung bộ, Trƣờng đại học khoa học tự nhiên và cục bảo vệ môi trƣờng. 

(5) Nguyễn Hồng Thao (2008), Công ước của Liên Hiệp quốc về  uật bi n năm 

1982 và chính sách bi n của Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 (7) Quản lý tổng hợp vùng bờ                          3TC 

- Mục tiêu học phần:  Cung cấp những kiến thức tài nguyên, kinh tế, xã hội và môi 

trƣờng, nắm đƣợc tình hình hiện trạng và để đƣa ra các mô hình và chính sách quản lý 

tổng hợp nhằm phát triển vùng bờ theo hƣớng bền vững. 

 - Tóm tắt học phần: Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm: giới thiệu 

chung về các khái niệm cơ bản liên quan: khái niệm vùng bờ và quản lý vùng bờ; Bản 

chất các hệ thống tài nguyên vùng bờ, cách tiếp cận hệ thống trong quản lý vùng bờ; phát 

triển bền vững và phát triển bền vững vùng bờ; Nhu cầu quản lý tổng hợp vùng bờ 

(QLTHVB). Phân tích tầm quan trọng của vùng bờ, các thách thức và bối cảnh kinh tế-xã 

hội, thể chế-chính sách quản lý vùng bờ và xác định các vấn đề bức xúc/ƣu tiên quản lý 

của vùng bờ, các cách thức quản lý vùng bờ; khái niệm và nguyên tắc QLTHVB; Các 
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bƣớc lập kế hoạch QLTHVB; Các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch QLTHVB bao gồm công 

cụ quản lý thông tin, công cụ phân tích đánh giá tiến độ và công cụ quy hoạch quản lý để 

lập kế hoạch QLTHVB sử dụng cách tiếp cận đa ngành và bối cảnh quản lý; Tổng quan 

về hiện trạng QLTHVB ở Việt Nam, những tiềm năng thách thức và áp dụng QLTHVB ở 

Việt Nam; Một số ví dụ điển hình, những bài học về QLTHVB trên thế giới có thể áp 

dụng cho Việt Nam 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

1) Chua Thia-Eng (2008), The Dynamics of Integrated Coastal Management: 

Practical Applications in the Sustainable Coastal Development in East Asia, 

GEF/UNDP/IMO PEMSEA. 

(2)Hứa Chiến Thắng (2012). Tiếp cận và thực hiện Quản lý tổng hợp vùng bờ. Tổng 

cục Biển và Hải đảo 

(3) Martin L.T., Dik R., Maarten B. and Leontine V. (2011), Integrated coastal 

management: From post-graduate to professional coastal manager – A teaching manual. 

Eburon Academic Publishers. 

 (4)  Nguyễn Bá Quỳ, 2002. Quản lý tổng hợp vùng bờ. Trƣờng Đại học Thủy 

lợi – Đại học Delft. 

(5)  Đại học Nha Trang, 2011.  Quản lý tổng hợp vùng ven biển. Trung tâm bảo 

tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng.  

(8) Quy hoạch không gian biển                 2 TC 

 - Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quy hoạch 

không gian biển và vùng bờ (CMSP) và cách tiếp cận từng bƣớc khi thực hiện một chu 

trình CMSP. Phân biệt các khái niệm cơ bản nhƣ phân vùng và quy hoạch, tiếp cận dựa 

vào vùng và hệ sinh thái (area-based và ecosystem-based approaches), và vùng quy hoạch 

(planned area). Giới thiệu các nguyên tắc và chu trình CMSP, nội dung và sản phẩm đầu 

ra của CMSP. Các công cụ thƣờng áp dụng trong quá trình triển khai CMSP. Lấy ví dụ 

một số bài học kinh nghiệm về CMSP trên thế giới. 

- Tóm tắt học phần: Học phần giới thiệu chung về các khái niệm cơ bản liên quan 

đến quy hoạch, quy hoạch không gian và quy hoạch không gian bờ và biển (CMSP); Đề 
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cập đến nhu cầu CMSP và các cách tiếp cận đƣợc áp dụng trong quá trình triển khai một 

chƣơng trình CMSP; Xác định vị trí pháp lý của CMSP ở cấp quốc gia và xây dựng 

hƣớng dẫn kỹ thuật thực hiện CMSP ở cấp quốc gia, vùng và t nh; Chu trình CMSP gồm 

3 giai đoạn và 10 bƣớc.  

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Ehler C. và F. Douvere, 2009. Quy hoạch không gian biển: Tiếp cận từng bƣớc 

hƣớng tới quản lý dựa vào hệ sinh thái. IOC UNESCO – MAB xuất bản (Bản dịch tiếng Việt 

năm 2010). 

(2) Spatial Planning in the Coastal Zone of the East Asian Seas Region: Integrating 

Emerging Issues and Modern Management Approaches. Interim Edition, UNEP-Sida-

COBSEA published in November, 2011.  

(3) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 2013. Quy hoạch không gian biển và vùng bờ 

biển. NXB Lao động Xã hội 

 (4) Blair T. Bower, Charles N. Ehler and Daniel J. Basta , 1994. A Framework of 

Integrated Coastal Management Planning. NOAA/IUCN. 

(5) Biliana Cicin-Sain B. and Knecht R., 1998. Integrated Coastal and Ocean 

Management: Concepts and Practices. Island Press.  

(9) Phát triển kinh tế biển                              2 TC 

  - Mục tiêu học phần: Nắm đƣợc các nội dung của các hoạt động phát triển kinh tế biển 

  - Tóm tắt học phần:  Học phần này nhằm trang bị cho các học viên những khái 

niệm cơ bản trong kinh tế biển bao gồm cả việc tính toán chi phí, thu nhập và hiệu quả tài 

chính khác;  các phƣơng pháp cơ bản trong nghiên cứu thị trƣờng và marketing;  các rủi 

ro trong sản xuất kinh doanh và phƣơng pháp quản lý;  các bƣớc cơ bản trong xây dựng 

chiến lƣợc kinh doanh kinh tế biển. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Đinh Văn Hải, 2014. Giáo trình Kinh tế phát triển. NXB Tài chính 

  (2) Ngô Kim Thanh, 2015. Giáo trình Quản trị chiến lƣợc, Đại học KTQD 

 (3) Nguyễn Mậu Dũng, 2010. Giáo trình Kinh tế Môi trƣờng,  NXB Tài Chính 

  (4) Lê Xuân Sinh (Chủ biên), 2010. Giáo trình Kinh tế thủy sản, NXB Đại học Cần Thơ 

  (5) Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  2007. 

Tuyển tập công trình Tầm nhìn kinh tế biển và phát triển thủy sản Việt Nam. 
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(10) Bảo tồn đa dạng sinh học biển               2 TC 

- Mục tiêu học phần: Nhận thức đƣợc giá trị và tầm quan trọng của đa dạng sinh 

học; Phân biệt các hệ sinh thái và các mối quan hệ sinh thái biển; Tính cấp thiết của việc 

bảo tồn đa dạng sinh học biển, các công ƣớc quốc tế mà Việt Nam tham gia, vấn đề bảo 

tồn và kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam; Hệ thống các khu 

bảo tồn biển Việt Nam 

 - Tóm tắt học phần: Học phần Bảo tồn các hệ sinh thái biển trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về về đa dạng sinh học biển; Đa dạng của các hệ sinh thái biển điển 

hình; Những giá trị mà đa dạng sinh học biển đem lại (giá trị cho sản xuất, tiêu thụ, văn 

hóa, du lịch, giải trí,…);  Sự suy thoái và các tổn thất về đa dạng sinh học biển hiện nay ở 

Việt Nam và trên thế giới; Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học; Tính cấp thiết của vấn 

đề bảo tồn Luật pháp của Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo tồn và kế hoạch hành động 

bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam; Các hình thức bảo tồn đang đƣợc áp dụng 

hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam, thiết kế và quản lý các khu bảo tồn biển, tuyên 

truyền giáo dục ý thức của ngƣời dân địa phƣơng trong vấn đề bảo tồn biển; đánh giá 

hiệu quả quản lý các khu bảo tồn biển. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) G. Carleton Ray and Jerry McCormick-Ray (2013), Marine Conservation: 

Science, Policy, and Management, Wiley Blackwell  

(2) Peter Castro and Michael E. Huber Dr. (2015), Marine Biology, McGraw-Hill 

Education 

(3) Đặng Ngọc Thanh và Nguyễn Huy Yết (2010), Bảo tồn đa dạng sinh học biển 

Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  

 (4) Nguyễn Chu Hồi (2005), Cơ sở tài nguyên và môi trường bi n,  NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

(5) Vũ Trung Tạng (2004), Vũ Trung Tạng. Sinh học và sinh thái học biển, NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

(11) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển                  2 TC 

- Mục tiêu học phần: Nắm đƣợc các kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trƣờng biển, 

các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng biển, phƣơng pháp quản lý nguồn thải, xử lý ô 
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nhiễm và phục hồi môi trƣờng biển; các sự cố môi trƣờng biển và phƣơng pháp quản lý 

sự cố môi trƣờng biển; các vấn đề trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của 

chính quyền và nhân dân về xử lý rác thải, bảo vệ môi trƣờng sông và biển và cách giải quyết. 

- Tóm tắt học phần: Học phần trang bị các kiến thức về môi trƣờng biển và ô 

nhiễm môi trƣờng biển; các nguồn gây ô nhiễm biển, các chất gây ô nhiễm biển và tác hại 

của ô nhiễm biển; Quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển từ các nguồn thải đất liền (hoạt 

động công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển và sinh hoạt đô thị sinh hoạt); 

Quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển từ các nguồn thải trên biển (vận tải hàng hải, khai thác 

dầu khí, khai thác hải sản, hoạt động nhận chìm trên biển); Quản lý và kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng biển tại Việt Nam: hiện trạng ô nhiễm biển hiện nay ở Việt Nam, một số case-

study, quản lý nhà nƣớc và các giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm biển ở Việt Nam 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Ngô Kim Định (2014), Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trƣờng biển, NXB 

Giao thông Vận tải. 

(2) Christopher L.J. (2017), Marine Pollution, Oxford University Press. 

(3) R.B.Clark (2011). Marine Pollution , Oxford University Press. 

(4)Nguyễn Chu Hồi (2005), Cơ sở tài nguyên và môi trƣờng biển, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội.  

(5) Weis J.S. (2015), Marine Pollution: What everyone needs to know, Oxford 

University Press. 

(12) Quản lý tổng hợp tài nguyên biển                 2 TC 

 - Mục tiêu học phần: Hiểu r  đƣợc về nguồn tài nguyên ven biển và có đƣợc 

khối kiến thức tổng quan nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn tài 

nguyên ven biển; Xác định một số biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo tính bền vững 

của hệ sinh thái tự nhiên vùng ven biển cũng nhƣ nâng cao thu nhập của ngƣời dân địa 

phƣơng. 

  - Tóm tắt học phần: Học phần bao gồm những kiến thức về nguồn tài nguyên ven 

biển và có đƣợc khối kiến thức tổng quan nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng và bảo 

vệ nguồn tài nguyên ven biển; Xác định một số biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo 
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tính bền vững của hệ sinh thái tự nhiên vùng ven biển cũng nhƣ nâng cao thu nhập của 

ngƣời dân địa phƣơng. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Nguyễn Lâm Anh, 2011. Quản lý tổng hợp vùng ven biển, ĐH Nha Trang 

(2) Nguyễn Thế Chinh (2011), Kinh tế và quản lý môi trƣờng, NXB Thống kê Hà Nội. 

(3) Nguyễn Bá Quỳ (2002), Quản lý tổng hợp vùng bờ, ĐH Thủy Lợi. 

(4) PGS.TS Trần Nghi (chủ biên), 2008. Báo cáo Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Trung bộ, Trƣờng đại học khoa học tự nhiên và cục bảo vệ môi trƣờng. 

(5) Nguyễn Hồng Thao (2008), Công ước của Liên Hiệp quốc về  uật bi n năm 

1982 và chính sách bi n của Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

(13) Năng lượng biển                      2 TC 

- Mục tiêu học phần: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các loại hình năng lƣợng 

biển, các phƣơng pháp tính toán đánh giá tiềm năng, cộng nghệ sản xuất năng lƣợng biển. 

- Tóm tắt học phần: Học phần trang bị các kiến thức năng lƣợng sóng biển, năng 

lƣợng thủy triều, năng lƣợng dòng chảy, năng lƣợng gió. Các phƣơng pháp đánh giá tiềm 

năng năng lƣợng biển. Công nghệ về năng lƣợng biển.. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Bent Sorensen, 2004. Renewble Energy: It physics, engineering, use, 

environmental impacts, economy and planning aspects. 

(2) Nguyễn Bốn, 2004. Năng lƣợng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. ĐH Đà Nẵng 

(3) Nguyễn Mạnh Hùng, Dƣơng Công Điển và NNK, 2010. Năng lƣợng sóng biển 

khu vực biển đông và vùng biển Việt Nam, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ  

(4) Renewable energy, Bent Sorensen, Academic Press, 1997.  

 

(14) Hình thái và dự báo biến động vùng bờ                 2TC 

 - Mục tiêu học phần: Học phần trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về 

bản chất vật lý các quá trình diễn biến bờ biển và cách vận dụng các nguyên tắc kỹ thuật 

để giải quyết các vấn đề có liên quan đến kỹ thuật bờ biển nhƣ xói lở, ngập lụt, bồi lắng 

cảng. 



 

 

 

271 

 - Tóm tắt học phần: Học phần bao gồm các kiến thức về động lực học bờ biển; quá 

trình vận chuyển bùn cát bờ biển qua đó đánh giá quá trình diễn biến bở biển. Kiến thức 

về các mô hình hóa bãi biển và đƣờng bờ và Sự biến đổi đƣờng bờ và các giải pháp ổn 

định đƣờng bờ; Vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thƣơng. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Trần Thanh Tùng, 2014. Hình Thái bờ biển, ĐH Thủy Lợi.  

(2) Lê Đình Mầu, 2014. Đặc điểm xói lở bờ biển Việt Nam, ĐH Khoa học và công nghệ.  

(3) Tôn Thất Vĩnh, 2011. Bảo vệ bờ biển chống nƣớc biển dâng, ĐH Khoa học kỹ thuật.  

(4) Van Rijn. Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas. 

Aqua, 1990 

(5) CERS. Shore protection manual. 2003 

(6) Coast: Form, Proces, Evolution. Colin D. Woodroffe, 2003 Cambridge 

University Press. 

(15) Biến đổi khí hậu tác động đến hệ sinh thái biển                      3 TC 

- Mục tiêu học phần: Trình bày và lấy đƣợc ví dụ về sự ảnh hƣởng của một số 

nhân tố vô sinh đối với sinh vật; Trình bày và lấy đƣợc ví dụ về mối quan hệ giữa sinh 

vật với sinh vật trong hệ sinh thái biển; Trình bày đƣợc các tiêu chí phân loại hệ sinh thái 

biển; Trình bày và láy đƣợc ví dụ về khả năng thích nghi của sinh vật trƣớc sự thay đổi 

củamôi trƣờng; Trình bày đƣợc chu trình sinh địa hóa của một số nguyên tố cơ bản; Nêu 

đƣợc nguyên nhân, cơ chế của Hiệu ứng nhà kính;  Trình bày đƣợc sự ảnh hƣởng của 

biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái biển 

- Tóm tắt học phần: Trên cơ sở giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ 

bản, đặc trƣng về hệ sinh thái biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về ảnh hƣởng 

của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái biển. Bên cạnh những kiến thức này, ngƣời 

học còn đƣợc hình thành và phát triển kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập và xử lý thông 

tin, kĩ năng nghiên cứu khoa học...và bồi dƣỡng ý thức bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ các hệ 

sinh thái biển  

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Nguyễn Đức Ngữ, 2008. Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

(2) Michae J.Jeffries, 2005. Biodiversity and Conservation, London and New York. 

(3) UNEP, 2007. Sự đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, NXB Lao động – xã hội 
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(4) Biodiversity, Climate Change and Adaptation Nature-Based Solutions from the 

World Bank Portfolio,  2008 The International Bank for Reconstruction and 

Development / THE WORLD BANK 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA 

(5) Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu,  Trần Thục,2011. Biến đổi khí hậu và 

tác động ở Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 259 trang. 

(6) Convention on Biological Diversity, 2007. Sự đa dạng sinh học và biến đổi khí 

hậu. NXB Lao động-Xã hội. 

(7) Lê Nguyên Tƣờng,Viện khoa học Khí tƣợng thủy văn và Môi trƣờng (2011), 

Tài liệu hƣớng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích 

ứng, NXB tài nguyên môi trƣờng và bản đồ Việt Nam 

(16) Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển                  2 TC 

- Mục tiêu học phần: Trình bày đƣợc các đặc trƣng và hiện trạng các hệ sinh thái 

biển; Trình bày và lấy đƣợc ví dụ về biện pháp bảo tồn và phục hồi HST biển; Trình bày 

và lấy đƣợc ví dụ chứng minh các biện pháp bảo vệ, khu bảo tồn biển ở Việt Nam;  Nêu 

đƣợc các Công ƣớc có liên quan tới bảo tồn hệ sinh thái biển 

 - Tóm tắt học phần: Học phần giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ 

bản về các hệ sinh thái biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về vai trò của các hệ 

sinh thái biển đối với con ngƣời. Bên cạnh đó, ngƣời học còn đƣợc hình thành và phát 

triển kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên cứu khoa 

học...và bồi dƣỡng ý thức bảo vệ môi trƣờng biển, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các 

hệ sinh thái biển 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Richard B.Primack, 1999. Cơ sở sinh học bảo tồn, NXB Khoa học và kỹ thuật. 

(2) Đỗ Công Thung, 2014. Bảo tồn và đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam, 

NXB Khoa học và kỹ thuật. 

(3) Michael, 2004. Giáo dục bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng, NXB Lao 

động xã hội. 

(4) Đỗ Công Thung, 2014. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. NXB 

Khoa học và Kỹ thuật.  

(5) Vũ Trung Tạng, 2004. Sinh học và sinh thái học biển. NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 
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(17) Công trình biển                       2TC 

 - Mục tiêu học phần: Sinh viên biết cách phân tích và vận dụng đƣợc các kiến 

thức cơ bản về công trình bảo vệ bờ đƣợc học áp dụng cho đƣa ra những nhận xét đánh 

giá chung về công tác xây dựng và giải pháp bảo vệ bờ. 

- Tóm tắt học phần: Học phần trang bị các nội dung kiến thức nhằm giúp học 

viên nhận biết đƣợc các nguyên nhân gây sự biến hình bờ biển qua đó đánh giá và đề 

xuất đƣợc các giải pháp công trình bảo vệ bờ biển. Nắm r  đƣợc quy trình ính toán thiết 

kế đề và kè biển  

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Phạm Văn Quốc, 2006. Công trình bảo vệ bờ biển,Đại học Thủy lợi Hà Nội. 

(2) Vũ Minh Cát, 2013. Cơ sở kỹ thuật bờ biển, Đại học Thủy lợi Hà Nội. 

(3) Phạm Văn Huấn, 2011. Phƣơng pháp thống kê trong hải dƣơng học, ĐHQG Hà Nội. 

(4) Soulsby. Động   c học cát bi n - các hướng th c hành. Thomas Telford, 1997 

(Nguyễn Thọ Sáo biên dịch) 

(5) Van Rijn. Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas. 

Aqua, 1990 

(6) CERS. Shore protection manual. 2003 

(7) Coast: Form, Proces, Evolution. Colin D. Woodroffe, 2003 Cambridge 

University Press. 

(18) Mô hình thủy động lực các quá trình lan truyền vật chất trong môi trƣờng biển 2TC 

 - Mục tiêu học phần: Sinh viên biết cách sử dụng phƣơng pháp mô hình, lập 

trình, tiếp cận các hệ thống trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khí tƣợng thủy 

văn biển và nắm đƣợc một số phần mềm mô hình mô phỏng trong lĩnh vực trên 

  - Tóm tắt học phần: Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủy động lực biển. Học viên biết các sử dụng 

các mô hình thủy lực Mike 21; delft 3D mô phỏng quá trình lan truyền vật chất. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1).Đinh Văn Ƣu, 2006. Cơ sở phƣơng pháp mô hình hóa trong hải dƣơng học, 

ĐHQG Hà Nội 
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(2). Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo2005. Mô hình tính sóng vùng ven bờ, 

ĐHQG Hà Nội  

(3).Nguyễn Thọ Sáo, 2007. Mô hình số trong động lực biển, ĐHQG Hà Nội. 

(4). MIKE 21 Spectal Wave Module Scienctific Documentation. 

(5) CERS. Shore protection manual. 2003 

(6) Coast: Form, Proces, Evolution. Colin D. Woodroffe, 2003 Cambridge 

University Press. 

(19) Đánh giá tác động môi trường biển                             3 TC 

  - Mục tiêu học phần: Hiểu đƣợc các khái niệm, nội dung, quy trình và các 

phƣơng pháp áp dụng trong đánh giá tác động môi trƣờng; vận dụng các kiến thức đã học 

vào đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cho các dự án, kế 

hoạch, chiến lƣợc, quy hoạch cụ thể tại vùng biển và ven bờ 

  - Tóm tắt học phần: Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức 

cơ bản về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc và đánh giá tác động môi trƣờng nói chung và 

môi trƣờng biển nói riêng; các bƣớc thực hiện và những nội dung cơ bản trong đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc đánh giá tác động môi trƣờng biển; những phƣơng pháp thƣờng 

đƣợc sử dụng trong đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng biển; 

lập báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng; và các quy 

định về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động 

môi trƣờng biển. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Phạm Ngọc Hồ và Hoàng Xuân Cơ (2007), Đánh giá tác động môi trƣờng, NXB 

ĐHQG HN. 

(2) Nguyễn Thị Thu Thảo, 2017. Đánh giá tác động môi trƣờng, NXB ĐHQG TP HCM. 

(3) Hoàng Ngọc Khắc, 2013. Đánh giá tác động môi trƣờng, ĐH TNMT Hà Nội. 

 (4) Nguyễn Đình Mạnh (2005), Giáo trình Đánh giá tác động môi trƣờng, NXB 

Nông nghiệp, Hà Nội.  

(5) ASEAN (2008) ASEAN Marine Water Quality Management Guidelines and 

Monitoring Manual. 

(6) FAO (2009), Environmental impact assessment and monitoring in aquaculture. 

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 527. Rome.  
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(7) Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014).Luật bảo vệ môi trƣờng số 

55/2014/QH13. 

(20) Hợp tác trong quản lý và khai thác biển                    2 TC 

- Mục tiêu học phần: Sinh viên hiểu r  về khái niệm cơ bản, cơ sở pháp lý và các 

lĩnh vực hợp tác quốc tế trên Biển Đông, nắm đƣợc cách thức quản lý một dự án hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực quản lý và khai thác biển 

- Tóm tắt học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hợp tác 

quốc tế về biển; Luật pháp và thực tiễn quốc tế về hợp tác quốc tế về biển; Hiện trạng các 

lĩnh vực và các biện pháp triển khai hợp tác quốc tế trên biển tại Việt Nam;  Phƣơng thức thực hiện 

và quản lý các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý biển. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Nguyễn Bá Diến (2006), Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lƣợc 

phát triển bền vững, NXB Tƣ Pháp  

 (2) Đặng Đình Quý (Chủ biên) (2011), Biển Đông hƣớng tới một khu vực hoà 

bình, an ninh và hợp tác, Nhà xuất bản thế giới. 

 (3) Joseph Heagney (2016), Fundamentals of Project Management, AMACOM 

 (4) Đặng Đình Quý và Nguyễn Minh Ngọc (2013), Biển Đông: Quản lý tranh chấp 

và định hƣớng giải pháp, Nhà xuất bản Thế Giới. 

(5) Quyết định số 80/QĐ-TTg, ngày 13/6/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt 

Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến 2020”. 

(21) Kinh tế vận tải biển                       2 TC 

 - Mục tiêu học phần: Hiểu r  đƣợc nghiệp vụ vận tải, chi phí khai thác và giá 

thành vận tải biển. Những đặc trƣng khai thác kỹ thuật của tàu vận tải biển, các hình thức 

tổ chức khai thác tàu. Xác định đƣợc các chứng từ liên quan đến hàng hoá vận chuyển 

bằng đƣờng biển, nội dung các loại hợp đồng liên quan đến vận tải biển, giới hạn một số 

công việc liên quan đến tàu và hàng,.... Kinh tế cảng biển. Thƣơng vụ vận tải biển quốc 

tế. Vận tải đơn và hợp đồng trong vận tải ngoại thƣơng 

 - Tóm tắt học phần: Nội dung học phần bao gồm những kiến thức về những vấn 

đề chung của vận tải biển; Đặc trƣng của sản xuất vận tải; Giá thành, giá cƣớc vận 

chuyển đƣờng biển; Kinh tế cảng biển; Thƣơng vụ vận tải biển quốc tế; Vận tải đơn và 

hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thƣơng. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  
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(1) Nguyễn Hữu Hùng, 2013. Giáo trình Kinh tế vận chuyển đƣờng biển, NXB Đại 

học Hằng hải. 

 (2) Phạm Ngọc Linh, 2013. Kinh tế phát triển, ĐH KTQD Hà Nội 

(3) Tiếu Văn Kinh , 2006. Sổ tay hàng hải, tập 2, NXB Giao thông Vận tải 

(4) Huỳnh Tấn Phát (chủ biên), 2000. Giáo trình Vận chuyển Containerr, NXB 

Giao thông vận tải 

 (5) Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015) Luật tài nguyên môi trƣờng biển và 

hải đảo,số 82/2015/QH13. 

(22) Quản lý nguồn lợi hải sản                 2 TC 

  - Mục tiêu học phần: Hiểu đƣợc các kiến thức về đa dạng thành phần loài thuỷ 

sinh vật trong biển và vùng ven bờ; sự phân bố thành phần loài, nguồn lợi hải sản theo 

các vùng địa lý, vùng sinh thái; tiềm năng nguồn lợi hải sản và thực trạng khai thác hải 

sản trên thế giới và ở Việt Nam; vận dụng vào bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản 

  - Tóm tắt học phần: Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến 

thức, khái niệm cơ bản về đa dạng thành phần loài hải sản, tình hình khai thác và sử dụng 

nguồn lợi hải sản, nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi hải sản và một số định hƣớng 

chiến lƣợc nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản trên thế giới và ở Việt Nam. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Đặng Ngọc Thanh, 2003. Biển Đông IV: Sinh vật và sinh thái biển, ĐHQG HN. 

(2) Phùng Ngọc Đĩnh, 1999. Tài nguyên Biển Đông Việt Nam, NXB Giáo dục. 

(3) Hội nghề cá Việt Nam, 2008. Bách Khoa thủy sản, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. 

(4) Quốc hội CHXHCN Việt Nam (2017). Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

(5) Quốc hội CHXHCN Việt Nam (2008) Luật Đa dạng sinh học số 20/08/QH12. 

(6). Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 của Thủ tƣớng chính phủ về phê 

duyệt Chƣơng trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 

(23) Quản lí rủi ro thiên tai vùng ven biển                  2 TC 

  - Mục tiêu học phần: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các loại hình thiên tai đối 

với vùng ven biển, các phƣơng pháp tính toán dự báo chúng, đánh giá rủi ro và thiệt hại. 

 - Tóm tắt học phần: Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức 

về thiên tai đối với vùng ven biển: bão biển, sóng thần, ngập lụt, xâm  nhập mặn, xói lở 



 

 

 

277 

bờ biển. Dự báo các hiện tƣợng thiên tai vùng ven biển. Đánh giá rủi ro thiên tai vùng 

ven biển. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, 2014. Hƣớng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng, Bộ NN & PTNT. 

(2) Lê Văn Khoa, 2012. Giáo dục ứng phó với BĐKH, NXB Giáo dục VN.  

(3) Trần Thục, 2012.Tích hợp vấn đề BĐKH vào kế hoạch phát triển KT - XH, TNMT & 

Bản đồ VN.  

(4) MONRE 2016, Viet Nam‟s Second National Communication under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Natural Resources and 

Environment, Viet Nam. 

(24) Quan trắc tổng hợp môi trường biển               2 TC 

- Mục tiêu học phần:  Hiểu đƣợc các kiến thức, khái niệm cơ bản về quan trắc 

môi trƣờng và vận dụng vào hoạt động quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển; trình bày 

đƣợc các nguyên tắc và các bƣớc cơ bản trong thiết kế, thực hiện và đánh giá một chƣơng 

trình/kế hoạch quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển; tổng hợp, phân tích đƣợc các dữ liệu 

và viết báo cáo quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển; và áp dụng đƣợc quy trình đảm bảo 

chất lƣợng, kiểm soát chất lƣợng (QA/QC) trong thiết kế, thực hiện, phân tích dữ liệu và 

viết báo cáo quan trắc tổng hợp môi trƣờng biển. 

- Tóm tắt học phần: Nội dung đƣợc đề cập trong học phần bao gồm các kiến thức 

cơ bản về quan trắc môi trƣờng nói chung và quan trắc môi trƣờng biển nói riêng; các 

bƣớc cơ bản và những nội dung trong xây dựng kế hoạch, chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng biển; những nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát, đảm bảo chất lƣợng trong quan 

trắc môi trƣờng và cách xử lý, đánh giá kết quả và viết báo cáo quan trắc môi trƣờng. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính: 

(1) Trƣơng Mạnh Tiến, 2005. Quan trắc Môi trƣờng, NXB Đại học Quốc gia, HN.  

(2) Lê Quốc Hùng, 2006. Các phƣơng pháp và thiết bị quan trắc môi trƣờng nƣớc, Viện 

Khoa học công nghệ VN.  

(3) Đoàn Văn Bộ, 2001. Các phƣơng pháp phân tích hóa học nƣớc biển, NXB Đại học 

Quốc gia, HN 
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(4) ASEAN, 2008. ASEAN Marine Water Quality Management Guidelines and 

Monitoring Manual. 

(25) Hành lang bảo vệ bờ biển                2 TC 

- Mục tiêu học phần:  Trình bày đƣợc các đặc trƣng cơ bản vùng bờ biển và cơ sở 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Vai trò của hành lang bảo vệ bờ biển trong việc bảo 

vệ môi trƣờng biển và ngăn ngừa các tác động của tai biến tự nhiên nhƣ lũ lụt, nƣớc biển 

dâng, xói lở bờ biển.v.v. tới các công trình dân sinh ven biển; Trình bày và lấy đƣợc ví dụ 

chứng minh vai trò của hành lang bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ hệ sinh thái 

và cảnh quan tự nhiên vùng bờ. 

- Tóm tắt học phần: Học phần giúp ngƣời học lĩnh hội đƣợc những kiến thức cơ 

bản về vùng bờ biển, ngƣời học có thể nghiên cứu sâu hơn về cơ sở khoa học trong việc 

thiết lập vành đai bảo vệ bờ biển. Bên cạnh đó, ngƣời học còn đƣợc hình thành và phát 

triển kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng nghiên cứu khoa 

học...và bồi dƣỡng ý thức bảo vệ vùng bờ biển. bảo vệ môi trƣờng biển và ngăn ngừa các 

tác động của tai biến tự nhiên nhƣ lũ lụt, nƣớc biển dâng, xói lở bờ biển.v.v. tới các công 

trình dân sinh ven biển. 

- Tài liệu học tập, tham khảo chính:  

(1) Murray C., Simpson, 2012.  Coastal setbacks in Latin American and Caribbean. 

Inter-American Development Bank.   

(2) Adapting to coastal climate change, 2009. USAID 

(3)  Alexandra S., 2010. The Challenges of Coastal Setbacks in New Zealand. 

University of Otago, New Zealand. 

(4) Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Yết, 2009. Bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt 

Nam. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. 256 trang. 

(5) Nguyễn Đức Ngữ, 2008. Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 388 trang. 

(6) Michae J. Jeffries, 1997. Biodiversity and Conservation. London and New York. 208 P. 

6. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý biển đƣợc thực hiện trong 2  

năm; đối với các trƣờng hợp đặc biệt Hiệu trƣởng sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể của 

Trƣờng và Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian đào tạo 

phù hợp.  
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Chƣơng trình bao gồm 03 kỳ học chính và 01 kỳ làm luận văn tốt nghiệp đƣợc tổ 

chức theo hình thức đào tạo chính quy toàn bộ thời gian. Ngoài ra, trong mỗi năm học 

còn có 01 kỳ học phụ (kỳ hè) để học viên học lại các môn chƣa đạt yêu cầu. 

Phân bố nội dung chƣơng trình đào tạo hai năm đƣợc mô tả tổng quát nhƣ sau: 

 Học kỳ I Học kỳ II 

Năm thứ nhất 
- Các môn kiến thức chung 

- Các môn kiến thức ngành 

- Các môn kiến thức ngành còn lại 

- Các môn kiến thức chuyên ngành 

Năm thứ hai 
- Các môn kiến thức chuyên 

ngành còn lại 
- Luận văn  

Nếu hết thời gian đào tạo theo kế hoạch đối với từng khóa mà học viên chƣa hoàn thành 

chƣơng trình đào tạo, học viên phải làm đơn xin gia hạn thời gian học tập nộp về Phòng Đào tạo 

trƣớc một tháng kể từ ngày hết hạn học tập theo kế hoạch (trong thời gian gia hạn học viên phải 

đóng kinh phí phát sinh do việc gia hạn thời gian học tập theo quy định của Nhà trƣờng). Thời gian 

đào tạo tối đa (thời gian theo kế hoạch và thời gian gia hạn) tính từ ngày nhập học là 3,5 năm. 

- Khung kế hoạch đào tạo theo từng năm, từng học kỳ theo chương trình chuẩn 

Chƣơng trình Thạc sĩ  Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội đã đƣợc Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trƣờng xác định gồm 20 học 

phần (chƣa kể luận văn thạc sĩ), trong đó có 12 học phần bắt buộc và 8 học phần tự chọn. Theo 

quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trƣờng, học viên sẽ 

phải hoàn thành 20 học phần và luận văn thạc sĩ trong 2,0 năm học tập trung. Trong những khoá 

đào tạo thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội đầu tiên (với quy mô tuyển sinh khoảng 15 - 20 học viên), nhà trƣờng sẽ tập trung nguồn lực 

để đào tạo chƣơng trình Thạc sĩ  Quản lý biển đảo và đới bờ với kết quả cao nhất. 

Kế hoạch giảng dạy với thời gian 24 tháng đƣợc phân bổ theo 4 học kỳ theo định hƣớng nhƣ sau: 

 

Bảng 4  Phân bố các học phần trong chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

Năm học Học kỳ Tên học phần Số TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ I 

Bắt buộc 20 

Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 5 

Triết học 3 

Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học  2 

Động lực học biển và vùng bờ 2 
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Năm 

 thứ 

 nhất 

Tin ứng dụng trong quản lý biển  và vùng bờ 3 

Quản lý nhà nƣớc về biển 2 

Quản lý tổng hợp vùng bờ 3 

Tổng số 20 

 

 

 

 

Học kỳ II 

Bắt buộc 10 

Qui hoạch không gian biển 2 

Phát triển kinh tế biển 2 

Bảo tồn đa dạng sinh học biển 2 

Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển 2 

Quản lý tổng hợp tài nguyên biển 2 

Tự chọn 10 

Năng lƣợng biển 2 

Biến đổi khí hậu tác động đến hệ sinh thái biển 3 

Hình thái và dự báo biến động đƣờng bờ 2 

Đánh giá tác động môi trƣờng biển 3 

Tổng số 20 

 

 

 

Năm 

 thứ  

hai 

 

Học kỳ I 

Tự chọn 8 

Quản lý rủi ro và thiên tai vùng ven biển 2 

Hợp tác trong quản lý và khai thác biển 2 

Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển 2 

Quản lý nguồn lợi thủy sản 2 

Học kỳ II Luận văn 12 

 Tổng số 20 

Tổng số 60 

Căn cứ vào chƣơng trình đào tạo và quy định về tiêu chuẩn đƣợc giảng dạy thạc sĩ 

Quản lý biển đảo và đới bờ, nhà trƣờng dự kiến phân công đội ngũ giảng viên giảng dạy 

các môn nhƣ sau: 

Bảng 5. Phân công giảng viên giảng dạy các học phần trong chƣơng trình đào tạo 

thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ 

TT TÊN MÔN HỌC 
GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (1) 

GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (2) 
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TT TÊN MÔN HỌC 
GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (1) 

GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (2) 

A. Phần kiến thức chung 

01 Tiếng Anh Bộ môn ngoại ngữ Bộ môn ngoại ngữ 

02 Triết học Khoa Lý luận chính trị Khoa Lý luận chính trị 

03 
Phƣơng pháp nghiên trong 

lĩnh vực biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

PGS.TS. Nguyễn Thế Hƣng 

B.  Kiên thức ngành và chuyên ngành 

Học phần bắt buộc   

1 Động lực học biển và vùng bờ TS. Nguyễn Hồng Lân PGS. TS Bùi Xuân Thông 

2 
Tin học ứng dụng trong 

quản lý biển  và vùng bờ 
TS. Bùi Đắc Thuyết TS. Nguyễn Tuấn Anh 

3 Quản lý nhà nƣớc về biển TS. Nguyễn T. Quỳnh Anh PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

4 Quản lý tổng hợp vùng bờ TS. Trần Thị Minh Hằng TS. Bùi Đắc Thuyết 

5 Qui hoạch không gian biển PGS. TS Lê Xuân Tuấn PGS. TS Bùi Xuân Thông 

6 Phát triển kinh tế biển TS. Nguyễn T. Quỳnh Anh TS. Nguyễn Tuấn Anh 

7 Bảo tồn đa dạng sinh học biển TS. Trần Thị Minh Hằng PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

8 
Kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng TS. Nguyễn Hồng Lân 

9 Quản lý tài nguyên biển TS. Nguyễn T. Quỳnh Anh PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

Học phần tự chọn   

Hướng chuyên sâu về khoa học – công nghệ biển 

10 Năng lƣợng biển* TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Nguyễn Thế Luân 

11 
Hình thái và dự báo biến 

động đƣờng bờ* 
TS. Phí Trƣờng Thành PGS. TS Bùi Xuân Thông 

12 
Biến đổi khí hậu tác động 

đến hệ sinh thái biển* 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn TS. Trần Thị Minh Hằng 

13 
Bảo tồn và phục hồi các hệ 

sinh thái biển* 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn TS. Trần Thị Minh Hằng 

14 Công trình biển TS. Phí Trƣờng Thành TS. Nguyễn Thế Luân 
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TT TÊN MÔN HỌC 
GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (1) 

GIẢNG VIÊN CHỊU 

TRÁCH NHIỆM (2) 

15 

Mô hình thủy động lực các 

quá trình lan truyền vật chất 

trong môi trƣờng biển 

TS. Nguyễn Thị Thục Anh TS. Nguyễn Hồng Lân 

Hướng chuyên sâu về quản lý biển 

16 
Đánh giá tác động môi 

trƣờng biển 
TS. Bùi Đắc Thuyết PGS.TS. Hoàng Anh Huy 

17 
Hợp tác trong quản lý và 

khai thác biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Dƣ Văn Toán 

18 Kinh tế vận tải biển TS. Nguyễn T.Quỳnh Anh TS. Nguyễn Tuấn Anh 

19 Quản lý nguồn lợi hải sản TS. Bùi Đắc Thuyết TS. Nguyễn Hồng Lân 

20 
Quản lý rủi ro và thiên tai 

vùng ven biển 
TS. Nguyễn Hồng Lân TS. Trần Thị Minh Hằng 

21 
Quan trắc tổng hợp môi 

trƣờng biển 
TS. Bùi Đắc Thuyết TS. Trần Thị Minh Hằng 

22 Hành lang bảo vệ vùng bờ PGS. TS Lê Xuân Tuấn 
TS. Nguyễn Hồng Lân 

TS. Dƣ Văn Toán 

 

 Chƣơng trình thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội sẽ đƣợc tổ chức giảng dạy với những phƣơng pháp tiên tiến và 

hiện đại.  Nội dung giảng dạy cụ thể của từng học phần sẽ đƣợc lựa chọn và biên tập cho 

phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời, thời gian dành cho thảo luận, làm bài tập 

tình huống... cũng chiếm khoảng 50% thời lƣợng của mỗi mỗi học. Nhờ vậy, học viên 

cao học sẽ nắm vững hơn về kiến thức lý thuyết và nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn. Phƣơng giảng dạy nhằm phát huy tối đa năng lực tự học, tự nghiên cứu, 

khả năng tƣ duy sáng tạo, cũng nhƣ khả năng vận dụng kiến thức đƣợc học vào thực tiễn 

của học viên. 

Giảng viên của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội luôn khuyến 

khích một môi trƣờng học tập năng động, đẩy mạnh sự tƣơng tác qua lại giữa giảng viên 

với ngƣời học, cũng nhƣ giữa ngƣời học với ngƣời học thông qua việc giải quyết các bài 
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tập nhóm. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chủ yếu giữ vai trò định hƣớng, hƣớng 

dẫn để học viên nghiên cứu, khám phá vấn đề. Mỗi học phần trong chƣơng trình thạc sĩ 

đều đƣợc giảng dạy sẽ tìm kiếm và tập hợp thêm đội ngũ chuyên gia có trình độ cao đang 

làm việc ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nƣớc và các viện nghiên cứu để 

tham gia góp ý về nội dung chƣơng trình, tham gia giảng dạy về những vấn đề thực tiễn 

trong nghiên cứu môi trƣờng. Ngoài ra, các giảng viên tham gia giảng dạy đều cung cấp 

cho học viên số điện thoại, email... và đƣợc phân công trực hàng tuần tại Khoa để trao 

đổi, giải đáp cho học viên về những vấn đề có liên quan. 

Ngoài ra, trong quá trình đào tạo nhà trƣờng cũng sẽ thƣờng xuyên mời các nhà 

nghiên cứu, các chuyên gia nổi tiếng trong nƣớc và quốc tế đến chia sẻ cho học viên về 

những vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan đến quản lý biển đảo và đới bờ. 

 

 

   KT. HIỆU TRƢỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

        

                             Trần Duy Kiều 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

          

1. Họ và tên: NGUYỄN HỒNG LÂN 

2. Năm sinh: 1968                                                      3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                                          Năm đƣợc phong học hàm: 

    Học vị: Tiến sĩ                                                  Năm đạt học vị: 2005 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính ; Chức vụ: Trƣởng Khoa Khoa học biển và 

Hải đảo 

6. Địa chỉ nhà riêng: 16 ng  381/80 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà nội. 

7. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 

nghiệp 

Đại học 1. Truờng KTTV Leningrad – 

LXô. 

- KS Hải dƣơng học. 1991 

2. Trƣờng ĐHBK Hà nội. - KS CNTT. 1998 

Thực tập sinh khoa 

học 

Phân viện Hải dƣơng học 

Leningrad – LXô. 
Hải dương học. 1993 

Thạc sĩ    

Tiến sĩ Trƣờng Quốc gia KTTV Xanh 

Petecbua - LB Nga. 

TS - chuyên ngành Hải 

dƣơng học (Toán lý) 
2005 

Thực tập sinh khoa 

học (cả nghiên cứu 

sau TS ) 

Viện Hải dƣơng học Leningrad Hải dƣơng học 1991 - 

1993 

Các khóa ngắn hạn: 

STT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1 Quản lý chiến lƣợc Hàng hải Bộ Ngoại giao Malaysia 2010 

2 Khảo sát trên tàu biển, Sóng 

nội trong đại dƣơng (R/V 

Revelle) 

Viện Hải dƣơng học Scripps, Mỹ 2011 

3 Bảo tồn đa dạng sinh học 

vùng ven biển 

Viện Hải dƣơng học, thành phố Hạ Môn, 

t nh Phúc Kiến, Trung Quốc 

2016 
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8. Trình độ ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Nga Nghe, Nói, Đọc Viết thành thạo 

Tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc Viết tốt 

9. Quá trình công tác: 

Thời gian  

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công 

tác 

Lĩnh vực chuyên môn Tên cơ quan/Địa ch  

Cơ quan 

Từ 10/1999 – 

12/2001 

Nghiên cứu 

viên 

Hải dƣơng học, Công nghệ 

thông tin 

Phân viện HDH tại 

HN, 18 Hoàng Quốc 

Việt 

Từ 12/2001 – 

12/2005 

Nghiên cứu 

sinh 

Hải dƣơng học Trƣờng KTTV Xanh 

Petecbua - LB Nga 

Từ tháng 01/2006 Nghiên cứu 

viên 

Hải dƣơng học, Công nghệ 

thông tin 

Viện ĐC   ĐVL 

biển, 18 Hoàng Quốc 

Việt 

Từ tháng 01/2013 Nghiên cứu 

viên chính 

Hải dƣơng học, Công nghệ 

thông tin 

Viện ĐC   ĐVL 

biển., 18 Hoàng Quốc 

Việt 

Từ tháng 4/2015 Giảng viên 

chính 

Hải dƣơng học, Địa chất biển. 

Quản lý tổng hợp vùng bờ, 

Công nghệ viễn thám. 

ĐH TNMTHN, Cầu 

Diễn Từ Liêm Hà 

Nội 

10. Các công trình, bài báo đã công bố 

 

 

TT 

Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 
Năm 

công 

bố 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng công trình) 

Là tác 

giả hoặc 

là đồng 

tác giả 

1.  Spatial analysis models as 

applied to seismic hazard 

evaluation. 

2003 

Advances in natural sciences Vol.4, 

No3 (2003), P. 1-18. 
Đồng 

tác giả 

2.  Phƣơng pháp tính dao 2003 Tuyển tập các công trình khoa học – Đồng 
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động mực nƣớc biển trong 

Quản lý tổng hợp vùng ven 

bờ - Đánh giá rủi ro do 

ngập nƣớc vùng ven bờ. 

(Tiếng Nga). 

Dao động mực nƣớc biển – Trƣờng 

Quốc gia KTTV – LB Nga. Trang 5 

– 20. 

UDK 551.46 

tác giả 

3.  

Sử dụng mô hình số trị 

trong hệ toạ độ cong tính 

nƣớc dâng do bão tại Biển 

đông Việt nam. (Tiếng 

Nga). 

2005 

Tuyển tập các công trình khoa học – 

Trƣờng Quốc gia KTTV – LB Nga. 

Tập I, 2005. Trang 110 -111. 

ISBN 5-86813-146-0 

UDK 551.46 

Tác giả 

4.  

Mô hình số trị tính nƣớc 

dâng do bão và sóng thần 

tại Biển đông Việt nam. 

(Tiếng Nga). 2005 

Tạp chí các công trình khoa học – 

Các khoa học lý thuyết - Trƣờng 

Quốc gia KTTV – LB Nga – Tập I 

năm 2005. Tr. 76 – 88. 

ISBN 5-86813-165-7 

UDK 551.583+502.5 

BBK 26.273+20.1 

Tác giả 

5.  

Hệ tọa độ phi tuyến và 

phƣơng pháp xây dựng 

lƣới cong áp dụng trong 

mô hình số trị tính lan 

truyền sóng dài trên Biển 

Đông. 

2006 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển. Hà Nội, T.6, PT 2. Tr. 77-90. 

ISSN: 1859-3097 
Tác giả 

6.  

Mô hình đánh giá thiệt hại 

do ngập nƣớc gây ra bởi 

các loại sóng dài (nƣớc 

dâng, sóng thần). 

2009 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển. Hà Nội. 1(T.9), 2009. Tr 1-9. 

ISSN: 1859-3097 
Tác giả 

7.  

Một số kết quả tính toán 

các đặc trƣng dòng chảy bề 

mặt tại biển đông theo số 

liệu độ cao vệ tinh 

2012 

Tạp chí các Khoa học công nghệ 

biển. 4ª(T.12). ISSN: 1859-3097. 

Tr. 179-188. 
Tác giả 

8.  

Khả năng sử dụng ảnh vệ 

tinh độ phân giải cao trong 

nghiên cứu giám sát hiện 

2014 

Tạp chí KHCNB, tập 14, số 4A, 

2014., Tr. 159 - 168 

ISSN: 1859-3097  

Tác giả 
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trạng các đảo và các yếu tố 

hải dƣơng học khu vực 

biển đông và lân cận 

DOI: 10.15625/1859-3097/14/4A/ 

9.  

Impacts of the vung tau - 

Go Cong sea dyke on 

hydrodynamic flow 

regime. 

Tác 

giả 

Journal of Marine Science and 

Technology; Vol. 17, No. 3; 2017: 

DOI: 10.15625/1859-3097/17/3/ 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 

Tác giả 

11. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố: 

STT Tên công trình 

(sách báo, tài  iệu…) 

Chủ biên, đồng 

chủ biên, tham 

gia 

Nơi công  Năm 

công 

bố 

1.  Sách chuyên khảo: Nguy 

cơ tai biến trƣợt lở ngầm 

trên thềm lục địa Nam 

Trung Bộ. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản KHTN và 

CN. ISBN: 978-604-

913-577-4 

2017 

2.  Sách chuyên khảo: Định 

hƣớng quy hoạch không 

gian biển Phú Quốc – Côn 

Đảo phục vụ phát triển bền 

vững. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản KHKT, 

ISBN: 978-604-67-

1047-9 

2017 

12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài khác đã 

chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,d  án,nhiệm vụ khác đã chủ 

trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu / 

chưa nghiệm thu) 

C p 

quản 

lý 

“Đánh giá khả năng xảy ra sóng thần, 

tính rủi ro thiệt hại do ngập nƣớc gây 

ra bởi các loại sóng dài (nƣớc dâng, 

sóng thần) cho vùng ven biển Việt 

nam.” 

2006-2008 

Đề tài cơ bản 

Đã nghiệm thu Cấp 

nhà 

nƣớc 

Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệt, muối 

phục vụ công tác nghiên cứu biển tại 

vùng biển đông 

2008 

Đề tài cơ sở 

Đã nghiệm thu Cấp 

cơ sở 

Xây dựng bản đồ phân bố dòng chảy, 2012 Đã nghiệm thu Cấp 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
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nhiệt muối bề mặt, đánh giá cơ chế 

biến đổi lớp nƣớc hoạt động tại vùng 

quần đảo Trƣờng Sa 

Đề tài cơ sở cơ sở 

Xây dựng modul portal cơ sở dữ liệu 

về các báo cáo, công trình nghiên cứu 

Địa chất, Địa vật lý và Hải dƣơng 

thuộc Viện HLKHCNVN từ năm 2000 

đến nay, kết nối với trang web Viện 

ĐCĐVLB 

2014 

Đề tài cơ sở 

Đã nghiệm thu Cấp 

cơ sở 

Tên đề tài,d  án,nhiệm vụ khác đã 

tham gia 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu / 

chưa nghiệm thu) 

C p 

quản 

lý 

Nghiên cứu đánh giá độ rủi ro động đất 

cho TP Hà nội.  

2001 – 2002 

 

Đã nghiệm thu Cấp 

nhà 

nƣớc 

Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trƣợt lở 

ngầm trên thềm lục địa Nam Trung 

bộ”, mã số KC.09.11/11-15 

2012 – 2015 

Thƣ ký khoa 

học 

Đã nghiệm thu Cấp 

nhà 

nƣớc 

Nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học 

và đề xuất định hƣớng quy hoạch 

không gian biển Phú Quốc – Côn Đảo 

phục vụ phát triển bền vững 

2013 – 2015 

Thƣ ký khoa 

học từ 5/2015 

Đã nghiệm thu Cấp 

nhà 

nƣớc 

13. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiến (nếu có):  

 

STT Tên công trình Hình thức quy mô địa chỉ áp dụng Thời 

gian 

áp 

dụng 

1 Nghiên cứu đánh giá độ 

rủi ro động đất cho TP 

Hà nội. 

Áp dụng cho công tác quản lý xây dựng tại TP 

Hà Nội 

2001 

đến 

nay 

 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 
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Hải dƣơng học; Điều tra, khảo sát biển; Dự báo KTTV biển; Phƣơng pháp tinh; 

Tin học ứng dụng chuyên ngành; Mô hình số động lực biển; Phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học; Địa chất biển; Viễn thám, GIS. 

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

Hải dƣơng học; Khí tƣợng thủy văn biển; Môi trƣờng biển; Quản lý biển; Quy 

hoạch sử dụng không gian biển; Biến đổi khí hậu; Luật biển. 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo  

Tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên của Khoa: 

Oceanography và Marine Spatial Planning  

Giảng dạy môn học: Hải dƣơng học, Qui hoạch sử dung không gian biển, Luật biển, 

giảng dạy cho sinh viên và sau đại học ngành Quản lý biển, ngành Môi trƣờng, ngành 

Luật TNMT; 

Hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ, tiến sĩ theo 

hƣớng hiện đại, gắn với thực tế; Tăng cƣờng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo 

và phục vụ yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi 

trƣờng. 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018 

 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Nguyễn Hồng Lân 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: LÊ XUÂN TUẤN 

2. Năm sinh: 1971     3. Giới t nh:   Nam 

4. Nơi sinh:   Từ Sơn, Bắc Ninh 

5. Nguyên Quán:  Từ Sơn, Bắc Ninh 

6. Địa chỉ liên hệ P406, D11- Sunrise Building, Số 90, Trần Thái Tông, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy-Hà Nội 

Điện thoại:                                     Mobile 0988585568                      Fax:..................... 

Email: lxtuan@hunre.edu.vn/tuanxuanle@yahoo.com  

7. Học hàm, học vị:  PGS.TS. 

Năm đƣợc phong GS/PGS: 2016                            Nơi phong: Việt Nam 

8. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan:  Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờn Hà Nội 

    Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa Khoa học biển; Phòng Khoa học Công 

nghệ và Hợp tác Quốc tế 

    Địa ch  Cơ quan: Số 41A, Đƣờng Phú Diễn, Phƣờng Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

    Điện thoại: 024-37645798;     Fax: 024-37645798    Email:   dhtnmt@hunre.edu.vn 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học 
Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Hà Nội 

Sinh học 
1993 

Thạc sĩ 
Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Hà Nội 

Sinh học/sinh thái học 
1999 

Tiến sĩ 
Đại học Tổng hợp Ehime-

Nhật Bản 

Khoa học môi trƣờng 

biển 
2004 

Thực tập sinh 

khoa học 

Hà Lan, Úc, Hồng Kông, 

Ấn độ, Nhật Bản, 

Philipines, Thailand. 

Qui hoạch QLTHĐB, 

Khoa học Môitrƣờng 

ven biển, Đa dạng 

sinh học vùng rừng 

ngập mặn 

2000, 2001, 

2004, 2010, 2011 

10. Các khoá đào tạo khác (nếu có) 

Văn Bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào 

mailto:tuanxuanle@yahoo.com
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tạo 

Giấy chứng 

nhận 

Bảo tồn đa dạng sinh học, 

Quản lý tổng hợp vùng 

bờ, Đánh giá tác động môi 

trƣờng, biến đổi khí hậu – 

Đa dạng sinh học 

Hà Lan, Nhật, 

Philippin, Úc, Ấn Độ, 

Thái Lan, Hồng Kông 

1996, 2000, 

2005, 2010, 2012 

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên ngoại ngữ 
Trình độ sử dụng  

(trung bình, khá, tốt) 

Chứng chỉ  

(ghi r  tên chứng ch ) 

Tiếng Anh Tốt Học tiến sĩ tại Nhật (tiếng Anh) 

Tiếng Nhật Trung bình   

12. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... 

đến năm...) 

Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

1993-1994 Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu 

Môi trƣờng, Viện Khí 

tƣợng Thủy văn  

Ng  62 Nguyễn Chí 

Thanh-Hà Nội 

1994-2005 Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu 

Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Đại học Quốc gia 

Hà Nội  

19 Lê Thánh Tông, Hà 

Nội 

2005-2008 Nghiên cứu 

viên, Giảng viên 

- Trung tâm Nghiên cứu 

Hệ sinh thái Rừng ngập 

mặn, ĐHSPHN 

- Khoa Sinh học, Trƣờng 

ĐHSPHN  

Số 136, Xuân Thủy, 

Cầu Giấy-Hà Nội 

2008 – 

6/2010 

Phó Giám đốc, 

Giảng viên 

Trung tâm Nghiên cứu Hệ 

sinh thái Rừng ngập mặn, 

ĐHSPHN 

- Khoa Sinh học, Trƣờng 

ĐHSPHN   

Số 136, Xuân Thủy, 

Cầu Giấy-Hà Nội 

7/2010 - 

2/2011 

Phụ trách phòng, 

Phó Chủ tịch 

HĐ Khoa học 

Viện  

Viện Nghiên cứu Quản lý 

Biển và Hải đảo, Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam  

Số 125, Trung Kính, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

3/2011 - Phó Trƣởng Phòng Nghiên cứu Quản Số 125, Trung Kính, 
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3/2015 phòng lý Môi trƣờng Biển, Viện 

Nghiên cứu Quản lý Biển 

và Hải đảo, Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt 

Nam  

Cầu Giấy, Hà Nội 

4/2015-

3/2016 

Giảng viên,  

Phó Trƣởng 

khoa,  

Khoa Khoa học Biển và 

Hải đảo, Trƣờng Đại học 

Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội 

Số 41A, Phƣờng Phú 

Diễn, Quận. Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

4/2016-Nay Giảng viên Cao 

cấp,  

Phó Trƣởng 

khoa,  

Khoa Khoa học Biển và 

Hải đảo, Trƣờng Đại học 

Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội 

Số 41A, Phƣờng Phú 

Diễn, Quận. Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

13.  Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm 

xuất bản) 

[1] Phan Nguyên Hồng (Chủ biên), Trần Văn Ba, Phan Nguyên Hồng, Hoàng Thị Sản, 

Lê Thị Trễ, Nguyễn Hoàng Trí, Mai Sỹ Tuấn, Lê Xuân Tuấn, 1997. Vai trò của rừng 

ngập mặn Việt Nam – Kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 224 

trang. 

[2] Phan Nguyên Hồng (Chủ biên), Trần Văn Ba, Phan Nguyên Hồng, Viên Ngọc Nam, 

Hoàng Thị Sản, Vũ Trung Tạng, Lê Thị Trễ, Nguyễn Hoàng Trí, Mai Sỹ Tuấn, Lê 

Xuân Tuấn, 1999. Rừng ngập mặn Việt Nam – Kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhà 

xuất bản Nông nghiệp. 205 trang 

[3] Phan Nguyên Hồng, Lê Xuân Tuấn, Vũ Thục Hiền,2007.. Vai trò của hệ sinh thái 

rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở 

vùng ven biển. Việt Nam – Kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhà xuất bản Nông nghiệp 

Hà Nội, 433 trang. 

[4] Trần Thục, Phan Nguyên Hồng (Chủ biên), Trần ồng Thái, Lê Xuân Tuấn, Mai 

Trọng Nhuận, Trƣơng Quang HỌc, 2009. Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven 

biển Việt Nam. Nhà xuất bản Lao động, 211 trang. 

[5] Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Hoàng Trí, Đào Văn Tấn, Lê Xuân Tuấn, 2012. Trồng 

runwgf ngập mặn cho Hạ Long thêm xanh – Mangrove Planting for the Green ò Ha 

Long Bay. Nhà xuất bản Đại học Sƣ phạm, 39 trang. 

[6] Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Xuân Tuấn (Chủ biên), 2016. Lƣợng giá kinh tế tài nguyên 

và môi trƣờng. Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

14. Các công trình khoa học đã công bố        

I. Tạp chí quốc tế (ISI/Scopus) 
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 Tên bài báo, năm, tạp chí Là tác giả/đồng 

tác giả 

1 Delimitating inland aqua-ecological z ones under 

different climate conditions in the Mekong Delta 

region, Vietnam. Journal of Water and Climate Change 

(2018) Vol.9 (3): 463-479. 

https://doi.org/10.2166/wcc.2018.181 

Đồng tác giả 

2 Changes in mangrove vegetation area and character in 

a war and land use change affected region of Vietnam 

(Mui Ca Mau) over six decades. ELSERVIER, Acta 

Oecologica Vl.63. 

Đồng tác giả 

3 Participation throughout the decades: how the zeitgeist 

influences both theory and practice- A case Study. 

ELSEVIER, Procedia-Social and Behavioral Sciences. 

Vl. 191. 

Đồng tác giả 

4 Antibiotic Resistance in Bacteria from Shrimp Farming 

in Mangrove Area, 2005. ELSEVIER, Science of the 

Total Environment 

Tác giả chính 

5 Residues of selected antibiotics in water and mud from 

shrimp ponds in mangroves areas in Vietnam. 2004. 

ELSEVIER, Marine pollution bulletin 

Tác giả chính 

II. Tạp chí quốc tế không thuộc ISI/scopus 

6 Distribution of persistent chemicals in estuary and its 

accumulation in plankton. Coastal Eng., Vol. 49: 1096-

1100.(In Japanese) 

Đồng tác giả 

7 Studies on the Distribution of Micro-chemicals (ABPC 

and OTC) in Coastal Seawater and Their Degradation 

Rates”. JSCE, Vol 48, No 2, pp 1251-1255.(In 

Japanese) 

Đồng tác giả 

8 Environmental management in mangrove areas. 

Environmental Informatics Archives, EIA 3-005, ISEIS 

Publication #002, Volume 1: 38-52. 

Tác giả chính 

9 Risky aquaculture in vulnerable mangrove ecosystems: 

environmental monitoring and suggested biological 

solutions for sustainable development. NEF 

NEWLETTER ISSUE No.16 March 2007: 34-35 

Đồng tác giả 

III. Tạp chí chuyên ngành trong nước 

https://doi.org/10.2166/wcc.2018.181
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1 Nghiên cứu tác động của m c nước bi n dâng đối với 

rừng ngập mặn xã Đại H p, Kiến Thụy, Hải Phòng và 

các giải pháp thích ứng. Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, 

số 643, 7/2014. ISSN 0866-8744:  33-39 

Tác giả chính 

2 Thành phần và phân bố động vật đát trong hệ sinh thái 

rừng ngập mặn Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Tạp chí 

NP&PTNT, 2013. 47-56. 

Đồng tác giả 

3 Preliminary assessment of sea level rise impacts to 

coastal ecosystems in Thua Thien Hue, Journal of 

Science. VNU 

Tác giả 

4 Study on the ability of Platymonas sp. And 

Nanochloropsis oculata micro-algae to reduce shrimp 

pond water pollution in Giao Thuy District, Nam Dinh 

Province, Journal of Science of HNUE, 2008. ISSN 

0868-3719. Vol.53, No 7, pp. 83-89 

Tác giả chính 

5 Vai trò của rừng ngập mặn trong việc ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Tạp chí NN PTNT. 
Tác giả chính 

IV. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế   

1 Mangrove restoration for environmental protection and 

coastal life improvement in VietNam. Proceedings of 

the 19
th

 IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam. 

ISBN 978604821338-1. 

Tác giả chính 

2 Content of some heavy metals in water and in Ipomoe 

Aquatic  colecting from Nhue river. Proceedings of the 
3rd

 International Conference on advances in mining and 

tunneling, 21-22 Oct., 2014, Vung Tau, Vietnam. 

Advances in mining and tunneling. Publishing house 

for Science and Technology, Hanoi, Vietnam 2014: 

582-587 

Tác giả chính 

3 Perception on mangrove ecosystem services and 

climate change of local people in the coastal commune 

of Nam Hung, Tien Hai district, Thaibinh Province. 

Tác giả chính 

4 Environmental issues and their restoration mangroves 

in Vietnam, The 3rd International Conference on 

Vietnamese Studies, 04-07 December 2008 by Vietnam 

National University, Hanoi and Vietnam Academy of 

Social Sciences 

Tác giả chính 
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15.  Bằng sở hữu trí tuệ đã đƣợc cấp:  

TT Tên và nội dung văn bằng  Số, Ký 

mã 

hiệu 

Nơi cấp Năm cấp  

1     

16. Sản phẩm đƣợc ứng dụng, chuyển giao: 

TT Tên sản phẩm 
Thời gian, hình thức, quy mô,   

địa chỉ áp dụng 
Công dụng 

1 Rừng ngập mặn 

Việt Nam - Kỹ 

thuật trồng  và 

chăm sóc 

Thời gian: 1998 - nay 

Hình thức: Tập tài liệu đƣợc xuất bản và tái 

bản dùng cho cán bộ, sinh viên, học sinh và 

nông dân nghiên cứu và áp dụng : Quy mô : 

Các vùng ven biển Việt Nam : Địa ch  áp 

dụng : 8 t nh ven biển phía Bắc VN 

 Là tài liệu kỹ 

thuật giúp địa 

phƣơng ứng 

dụng trong trồng 

rừng ngập mặn 

2 Xây dựng chiến 

lƣợc quản lý hệ 

sinh thái rừng 

ngập mặn Việt 

Nam giai đoạn 

1996-2020 

Thời gian : 1996 - nay 

Hình thức: Tập tài liệu cho việc lập kế hoạch 

bảo tồn và quản lý khôn khéo đất ngập nƣớc 

ven biển Việt Nam : Quy mô : Các vùng ven 

biển Việt Nam 

Địa ch  áp dụng : các t nh ven biển Việt Nam 

 Định hƣớng 

xây dựng chính 

sách bảo tồn hệ 

sinh thái rừng 

ngập mặn 

3 Biến đổi khí hậu 

và các hệ sinh 

thái ven biển 

Việt Nam 

Thời gian : 2009 - nay 

Sách chuyên khảo cho NCS Viện Khoa học 

KTTV BĐKH 

 Giúp nghiên 

cứu sinh tham 

khảo, định 

hƣớng trong 

nghiên cứu 

17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì 

Tên nhiệm vụ Mã số 

Thời 

gian 

(bắt đầu 

- kết 

thúc) 

Cơ quản quản lý 

nhiệm vụ, thuộc Ch-

ƣơng trình 

(nếu có) 

Tình trạng  

nhiệm vụ 

(đã nghiệm thu/ 

chƣa nghiệm thu/ 

không hoàn 

thành) 

Nghiên cứu, xây dựng mô hình 

khai thác, bảo vệ và phát triển 

bền vững hệ sinh thái vùng 

2018-

2020 

Nghiên cứu khoa học 

và công nghệ phục vụ 

quản lý biển, hải đảo và 

Đang thực hiện 
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triều từ Vũng Tàu đến Kiên 

Giang 

Mã số: KC.09.21/16-20 

 

phát triển kinh tế biển” 

MÃ SỐ: KC.09/16-20 

 

 

Nghiên cứu đánh giá ảnh 

hƣởng của dự án đê biển Vũng 

Tàu-Gò Công tới các hệ sinh 

thái ven biển 

MS:G77. 2011 

2011-

2016 

Đề tài độc lập cấp Nhà 

nƣớc 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu, xây dựng các ch  

thị môi trƣờng các đảo Việt 

Nam. Áp dụng thử nghiệm tại 

đảo Cồn Cỏ 

2011-

2013 

Bộ TNMT, Cấp Bộ: 

MS 06.08/HĐKHCN Đã nghiệm thu 

(Khá) 

Đánh giá mức độ suy thoái các 

hệ sinh thái ven bờ biển Việt 

Nam và đề xuất các giải pháp 

quản lý bền vững, mã số 

KC.09.26/06-10 

2009-

2011 

Bộ KHCN, cấp Nhà 

nƣớc 
Đã nghiệm thu 

(Khá) 

Những vấn đề cấp thiết trong 

công tác quản lý, quy hoạch và 

bảo tồn vùng rừng ngập mặn 

huyện Nghĩa Hƣng, t nh Nam 

Định 

2008-

2009 

Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu 

Ảnh hƣởng của một số nhân tố 

sinh thái lên sự biến động của 

phytoplankton trong môi 

trƣờng nƣớc ở vùng rừng ngập 

mặn huyện Giao Thuỷ, t nh 

Nam Định. 

2007-

2008 

Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu 

Bảo tồn và lƣu giữ một số 

nguồn gen sinh vật rừng ngập 

mặn Việt Nam 

2004-

2008 

Nhiệm vụ NC thƣờng 

xuyên, cấp trƣờng Đã nghiệm thu 

Bảo tồn và lƣu giữ một số 

nguồn gen sinh vật rừng ngập 

mặn Việt Nam 

B2008-17-227GEN 

2007-

2008 

Cấp Bộ 

Đã nghiệm thu 

Bảo tồn và lƣu giữ một số 2008- Cấp Bộ Đã nghiệm thu 
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nguồn gen sinh vật rừng ngập 

mặn Việt Nam: B2009-17-

227GEN 

2009 

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái 

và biện pháp gây trồng một số 

loài cây ngập mặn có giá trị 

kinh tế và bảo vệ bờ biển (ở hai 

miền nƣớc ta) trồng tại vƣờn 

thực vật-trạm nghiên cứu hệ 

sinh thái rừng ngập mặn  

2004-

2005 

Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu 

17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 

Tên  Mã số 

Thời 

gian 

(bắt đầu 

- kết 

thúc) 

Cơ quan quản lý 

nhiệm vụ, thuộc 

Chƣơng trình 

(nếu có) 

Tình trạng  

nhiệm vụ 

(đã nghiệm thu/ 

chƣa nghiệm thu/ 

không hoàn 

thành) 

Quy hoạch định hƣớng cho một 

số hệ sinh thái đất ngập nƣớc 

ven biển Bắc Bộ phục vụ cho 

phát triển bền vững 

2002-

2004 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Cấp Bộ 
Đã nghiệm thu 

ĐT: Nghiên cứu luận cứ khoa 

học và thực tiễn xác định các 

vùng biển nhậy cảm đặc biệt 

(PSSA) ở vùng biển Việt Nam. 

Áp dụng điển hình cho vùng 

biển Quảng Ninh - Hải Phòng. 

2010-

2012 
Bộ TNMT, Cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

toán để dự báo sóng vùng ven 

biển t nh Thừa Thiên Huế 

2010-

2013 
Cấp t nh: 0036/KGNC Đã nghiệm thu 

Điều tra đánh giá hiện trạng các 

hệ sinh thái, xây dựng luận cứ 

khoa học đề xuất dự án khu bảo 

tồn thiên nhiên biển phục vụ du 

lịch ở vùng ven bờ huyện Lý Sơn 

2011-

2013 

Cấp t nh 07/KGNC-

QNGT 
Đã nghiệm thu 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH CN 

Đã tham gia nhiều  hoạt động tƣ vấn, đánh giá đè tài khoa học cấp Nhà nƣớc, cấp bộ và 
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cấp cơ sở tại Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Tham gia hoạt động đánh giá tổng hợp và phân tích số liệu về vai trò của hệ sinh thái 

rừng ngập mặn với khả năng bảo vệ bờ biển ở Việt Nam và trên thế giới. 

 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018 

 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Lê Xuân Tuấn 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Họ và tên: BÙI ĐẮC THUYẾT 

2. Năm sinh: 1975                                                       Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                                                Năm đƣợc phong học hàm: 

    Học vị:   Tiến sỹ                                                     Năm đạt học vị: 2012 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên 

    Chức vụ: Phó Trƣởng khoa Khoa học Biển và Hải đảo 

6. Địa ch  nhà riêng:  

7. Điện thoại: CQ: 04.38370598                         Mobile:  

8. Fax:                                                                  E-mail: buidacthuyet@gmail.com 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài:  

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Biển và Hải đảo, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội. 

Tên ngƣời Lãnh đạo: PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh 

Địa ch  cơ quan: 41A Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Tiến sĩ Đại học Charles Darwin, 

Australia 

Môi trƣờng 2012 

Thạc sĩ Đại học Tổng hợp 

Queensland, Australia 

Nuôi trồng thủy 

sản 

2003 

Đại học Đại học Thủy sản Nha Trang, 

Việt Nam 

Nuôi trồng thủy 

sản 

1998 

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

 

Vị tr  công tác Lĩnh vực chuyên 

môn 

Đơn vị công tác 

9/2015 – 

nay 

Giảng viên, Phó Trƣởng khoa 

Khoa học Biển và Hải đảo 

Môi trƣờng Trƣờng Đại 

học Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Hà Nội 

5/2012 – 

8/2015 

Nghiên cứu viên, Trƣởng 

phòng Môi trƣờng, Trung tâm 

Môi trƣờng Viện nghiên 

cứu nuôi trồng 

mailto:buidacthuyet@gmail.com
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Nghiên cứu Quan trắc Cảnh 

báo Môi trƣờng và Phòng ngừa 

dịch  bệnh Thủy sản khu vực 

miền Bắc (CEDMA). 

thủy sản 1 

4/2012 – 

5/2012 

Nghiên cứu viên tại CEDMA Môi trƣờng Viện nghiên 

cứu nuôi trồng 

thủy sản 1 

3/2008 – 

3/2012 

Nghiên cứu sinh tại Trƣờng 

Đại học Charles Darwin, 

Australia 

Môi trƣờng Trƣờng Đại học 

Charles Darwin, 

Australia 

1/2004 – 

3/2008 

Nghiên cứu viên tại CEDMA Môi trƣờng Viện nghiên 

cứu nuôi trồng 

thủy sản 1 

3/2002 – 

12/2003 

Học Thạc sĩ tại Trƣờng Đại 

học Queensland, Australia. 

Nuôi trồng thủy sản Trƣờng Đại 

học 

Queensland, 

Australia 

1/1998 – 

2/2002 

Nghiên cứu viên tại phòng Môi 

trƣờng 

Môi trƣờng Viện nghiên 

cứu nuôi trồng 

thủy sản 1 

12. Một số công trình công bố chủ yếu  

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả 

hoặc là đồng 

tác giả 

Nơi công bố (tên tạp 

chí đã đăng công 

trình) 

Năm 

công bố 

1 Sách    

 Sổ tay hƣớng dẫn Tác động 

của biến đổi khí hậu và giải 

pháp thích ứng trong nuôi 

trồng thủy sản 

Tác giả chính Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 
2017 

2 Tạp ch  quốc tế    

 Land cover and land use 

change related to shrimp 

farming in coastal areas of 

Quang Ninh, Vietnam using 

Tác giả chính Environmental 

Earth Sciences 
2014 
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remotely sensed data. 

 Assessment and monitoring 

of nutrient loading in the 

sediments of tidal creeks 

receiving shrimp farm 

effluent in Quang Ninh, 

Vietnam. 

Tác giả chính Environmental 

Monitoring and 

Assessment 
2013 

 Impact of shrimp farm 

effluent on water quality in 

coastal areas of the World 

Heritage-listed Ha Long Bay 

Tác giả chính American Journal 

of Environmental 

Sciences 
2012 

3 Tạp ch  quốc gia    

 Đánh giá và lựa chọn mô 

hình nuôi tôm ven biển thích 

ứng với biến đổi khí hậu tại 

huyện Quỳnh Lƣu, Nghệ An 

Tác giả chính Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam 
2017 

 Đánh giá và lựa chọn mô 

hình nuôi cá lồng biển biển 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại vịnh Cát Bà, Hải 

Phòng 

Tác giả chính Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam 2017 

 Nghiên cứu đánh giá sự biến 

động nhiệt độ và độ mặn tại 

vùng nuôi ngao ven biển t nh 

Thái Bình 

Tác giả chính Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 
2016 

 Hiện trạng nghề nuôi ngao ở 

một số t nh miền Bắc và Bắc 

Trung bộ. 

Tác giả chính Tạp chí Khoa học 

và phát triển 2013 

4 Hội nghị quốc tế    

 Assessment and monitoring 

of nutrient loading in the 

sediments of tidal creeks 

receiving shrimp farm 

effluent in Quang Ninh, 

Tác giả chính The 2nd 

International 

Conference on 

Environmental 

Pollution, 

2013 
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Vietnam. Restoration and 

Management. 

 Land cover, land use change 

related to shrimp farming in 

coastal areas of Ha Long 

Bay, Vietnam, using 

remotely sensed data. 

Tác giả chính International 

Symposium on 

Environment and 

Natural Resources. 

2011 

 Studies on the water quality 

at concentrated shrimp 

farming areas in coastal 

areas of Ha Long Bay, 

Vietnam. 

Tác giả chính The 1st 

International 

Conference on 

Environmental 

Pollution, 

Restoration and 

Management 

2010 

 Study on potentiality and 

water quality in coldwater 

bodies in the North of 

Vietnam. 

Tác giả chính World Aquaculture 

Society, Asian- 

Pacific 

Aquaculture 

Conference 

2007 

13. Số lƣợng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố tr  mạch t ch 

hợp bán dẫn, giống cây trồng đã đƣợc cấp… 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

14. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn  

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa ch  áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

15. Các đề tài đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì, tham gia 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tình trạng đề tài 

(thời điểm nghiệm 

thu, kết quả đạt 

đƣợc, xếp loại) 

Cấp quản lý 

(cấp nhà 

nƣớc  bộ  cơ 

sở  khác) 

Xây dựng Đề án kiểm soát ô 

nhiễm môi trƣờng trong nuôi thủy 

sản (tôm, cá tra) đến năm 2020. 

1/2013 

– 

12/2013 

Đã nghiệm thu, 

đạt 

Nhiệm vụ cấp 

Bộ 

Lập Báo cáo đánh giá tác động 6/2013 Đã đƣợc đánh giá, Cấp Bộ phê 
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môi trƣờng cho Dự án “Nâng cao 

năng lực nghề nuôi cá biển Việt 

Nam” (SRV-11/0027). 

– 

12/2013 

phê duyệt duyệt 

Environmental Impacts of Coastal 

Shrimp Farming in North Vietnam. 

3/2008 

– 

3/2012 

Đã đƣợc đánh giá Chƣơng trình 

Tiến sĩ tại Đại 

học Charles 

Darwin, 

Australia 

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi 

thủy sản nƣớc lạnh ở miền Bắc 

Việt Nam, đề xuất biện pháp quản 

lý và phát triển nguồn lợi. 

1/2005 

– 

12/2006 

Đã nghiệm thu,  

Khá 

Đề tài cấp Bộ 

Giám sát chủ động vùng nuôi tôm 

nƣớc lợ và ngao nuôi tập trung tại 

một số t nh phía Bắc 

1/2015 

– 

12/2015 

Đã nghiệm thu, đạt Nhiệm vụ cấp 

Tổng cục 

Kiểm tra giám sát môi trƣờng và 

bệnh tôm nuôi nƣớc lợ khu vực 

Bắc và Bắc Trung bộ. 

5/2012 

– 

12/2012 

Đã nghiệm thu, đạt Nhiệm vụ cấp 

Tổng cục 

(Chƣơng trình 

Quốc      gia     

phòng chống 

hội chứng gây 

hoại tử gan tụy 

cấp ở tôm 

nuôi) 

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật 

và quản lý nhằm góp phần ổn định 

nghề nuôi nghêu thƣơng phẩm ở  

Việt Nam. 

01/2012 

– 

12/2014 

Đã nghiệm thu, đạt Đề tài cấp Bộ 

Nghiên cứu dịch bệnh gây chết 

hàng loạt ở Tu hài (Lutraria 

philippinarum, Reeve 1854) nuôi 

tại Việt Nam. 

9/2012 

– 

12/2014 

Đã nghiệm thu, đạt Đề tài cấp Bộ 

16. Giải thƣởng 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 
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17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

- Hội đồng tƣ vấn, nghiệm thu các đề tài cấp nhà nƣớc, cấp Bộ, Tổng cục, cấp cơ sở. 

- Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (2013 – 2015). 

- Đánh giá các bản thảo bài báo KH CN gửi đến các tạp chí quốc tế, trong nƣớc. 

 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Bùi Đắc Thuyết 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

2. Năm sinh: 23/05/1977 3. Nam/nữ: Nam 

4. Học hàm:   Năm đƣợc phong học hàm:  

    Học vị:     Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2014 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ: Trƣởng bộ môn 

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế phát triển 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trƣờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Quản trị kinh doanh 1999 

Thạc sĩ Trƣờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế 2008 

Tiến sĩ Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kinh tế phát triển 2014 

Khác    

Các khóa đào tạo ngắn hạn (Nếu có) 

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1 Chuyên viên chính   

2 Giảng viên chính   

 

8. Trình độ Ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh  

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

Từ 2000 - 2009 Chuyên viên Sở Nông nghiệp   PTNT Hà Nội 

Từ 2009 - Đến nay Giảng viên Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả 

hoặc đồng 

tác giả 
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1 
Hà Nội phát triển NTTS gắn với 

bảo vệ môi trƣờng 

Tạp chí Nhà quản lý  

(ISSN 1859-0772) - Viện 

nghiên cứu và đào tạo về 

quản lý 

Số 86 -

9/2010 
Tác giả 

2 

Giải pháp phát triển ngành NTTS, 

hƣớng đi mới của huyện Thanh 

Trì, Hà Nội 

Giáo dục lý luận (ISSN 

0868-3492) - Học viện 

chính trị - Hành chính 

quốc gia HCM 

Số 7 – 

2011 
Tác giả 

3 
Giải quyết ô nhiễm môi trƣờng 

NTTS: cần có sự can thiệp của 

Nhà nƣớc 

Tài chính doanh nghiệp 

(ISSN 1859-3887) - Cục 

Tài chính doanh nghiệp - 

Bộ Tài chính 

Số 7 – 

2012 
Tác giả 

4 

Giải pháp quản lý bảo vệ môi 

trƣờng NTTS phía nam Hà Nội 

Tài chính doanh nghiệp 

(ISSN 1859-3887) - Cục 

Tài chính doanh nghiệp - 

Bộ Tài chính 

Số 8 – 

2012 
Tác giả 

5 
Giải pháp quản lý môi trƣờng 

NTTS các huyện phía nam thành 

phố Hà Nội 

Tạp chí Khoa học và 

phát triển (ISSN 1859-

0004) - Trƣờng đại học 

Nông nghiệp Hà Nội 

tập 10, số 

7/2012 

Đồng tác 

giả 

6 
Giải pháp phát triển NTTS các 

huyện phía nam thành phố Hà 

Nội  

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển (ISSN 1859-0012) - 

Trƣờng đại học Kinh tế 

quốc dân 

số 187 

(II), 

tháng 

1/2013 

Đồng  

tác giả 

7 
Giải pháp phát triển thị trƣờng 

thanh toán tại Việt Nam 

Tạp chí Tài chính (ISSN-

005-56) - Bộ Tài chính 

Kỳ 2 - 

tháng 

6/2015 

Tác giả 

8 
Một số khuyến nghị cải cách tiền 

lƣơng trong ngành công nghiệp 

Tạp chí Tài chính (ISSN-

005-56) - Bộ Tài chính 

 

Kỳ 2 – 

tháng 

7/2015 

Tác giả 

9 
Một số giải pháp nâng cao giá trị 

sản xuất cây lƣơng thực t nh Hòa 

Bình 

Tạp chí Quản lý Nhà 

nƣớc (ISSN2354-0761) - 

Học viện Hành chính 

Quốc Gia 

Số 233 -

Tháng 

6/2015 

Đồng  

tác giả 
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10 
Lƣợng giá giá trị bảo tồn đa dạng 

sinh học và cảnh quan hệ sinh thái 

ven biển rừng ngập mặn Cần Giờ 

Hội thảo kỷ yếu 5 năm 

thành lập trƣờng Đai học 

Tài nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội 

Tháng 

11/ 2015 Đồng  

tác giả 

11 “Cú huých” mới cho xuất khẩu da 

giầy Việt Nam 

Tạp chí Con số và sự 

Kiện 

Tháng 

12/2015 
Tác giả 

12 Vai trò của ngân hàng trong thúc 

đẩy phát triển thanh toán điện tử 

dịch vụ công 

Tạp chí Tài chính (ISSN-

005-56) - Bộ Tài chính 

 

Tháng  

2/ 2016 Tác giả 

13 
Phát triển du lịch biển và mô hình 

triển khai thực tế tại biển Hải 

Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

Tạp chí Ánh sáng và 

cuộc sống (ISSN 2354 – 

0656) – Bộ Thông tin và 

truyền thông 

 Tháng  

1/ 2018 
Tác giả 

14 Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã 

hội của một số nƣớc và thực tiễn 

Việt Nam 

Tạp chí Tài chính (ISSN-

005-56) - Bộ Tài chính 

Tháng  

5/ 2018 
Đồng  

tác giả 

11. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 

Năm 

công 

bố 

Chủ biên, đồng 

chủ biên, tham 

gia 

1 Giáo trình “Kinh tế phát triển” 
Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trƣờng 
2010 Tác giả 

 

12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 

TT Tên đề tài dự án nhiệm vụ đã chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

Tình trạng 

đề tài  

Cấp quản 

lý 

1 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm phát 

triển du lịch biển Hải Hòa, huyện Tĩnh 

Gia, t nh Thanh Hóa” 

1 năm 

Đã nghiệm 

thu 

Đề tài cấp 

cơ sở 

2 

“Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu 

tƣ cho phát triển kinh tế biển Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng” 

1 năm 

Đã nghiệm 

thu 

Đề tài cấp 

cơ sở 
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13. Nghiên cứu sinh, học viên cao học đã hƣớng dẫn bảo vệ thành công (Số lƣợng) 

TT Trình độ đào tạo Số 

lƣợng 

Bảo vệ thành công/Đang hƣớng 

dẫn 

1 Đào tạo thạc sĩ  03 Đã bảo vệ thành công 

  04 Đang hƣớng dẫn 

 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

- Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

- Nguyên lý thống kê 

- Thống kê doanh nghiệp 

- Quản lý tài nguyên và môi trƣờng biển 

- QLNN về biển 

- Quản lý hệ thống đảo 

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

- Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hƣớng phát triển kinh tế biển 

- Huy động vốn đầu tƣ cho phát triển kinh tế biển 

- Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển 

- Phát triển du lịch biển 

- Mô hình sinh kế cho hộ nông dân vùng ven biển 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo  

 - Các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế biển 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018 

 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
 

(Xác nhận và đóng d u) 
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(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
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Fracture Distributions. 

development. 

Vietrock2015 an ISRM 

specialized conference, 

Hanoi, Vietnam. ISBN: 

978-604-913-372-5. 

2015 

20 
Delineate Structural 

Boundary from 

Fracture Correlation 

Coefficients. Tác giả chính 

Rock mechanics for 

sustainable 

development. 

Vietrock2015 an ISRM 

specialized conference, 

Hanoi, Vietnam. ISBN: 

978-604-913-372-5. 

 

 

2015 

21 
Landslide 

susceptibility zonation 

- A comparison of 

natural and cut slopes 

using statistical 

models. 

Đồng tác giả 

Rock mechanics for 

sustainable 

development. 

Vietrock2015 an ISRM 

specialized conference, 

Hanoi, Vietnam. ISBN: 

978-604-913-372-5. 

 

 

2015 

22 
Đặc điểm địa mạo và 

đứt gãy kiến tạo đới 

hút chìm Manila. 

Tác giả chính 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ biển. 

 

2014 

23 
Một số đặc trƣng địa 

chất- địa hình khu vực 

đới chuyển tiếp giữa 

vỏ lục địa và vỏ đại 

dƣơng (COT) Biển 

Đông. 

Đồng tác giả 

 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ biển. 

 

 

2014 

24 
Một số kết quả phân 

tích hiện trạng đáy 

biển khu vực Nam 

Trung Bộ bằng tài liệu 

Đồng tác giả           

 

 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ biển. 

 

 

2014 
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multibeam và địa chấn 

nông phân giải cao. 

25 
Ứng dụng công nghệ 

viễn thám nghiên 

cứu chất lƣợng nƣớc 

khu vực ven biển 

Cửa Đáy. 

Đồng tác giả 

 

Tạp chí Các Khoa học 

về Trái đất. 

 

2014 

26 
Một số kết quả so 

sánh số đo thế nằm 

của khe nứt bằng việc 

ứng dụng phƣơng 

pháp trắc đạc ảnh. 

Tác giả chính 

 

Tạp chí Các Khoa học 

về Trái đất. 

 

2014 

27 
Đánh giá hiện trạng 

trƣợt lở ngầm bằng 

mô hình 3D hình thái 

địa hình đáy biển và 

cấu trúc đứt gãy trên 

thềm  lục địa Nam 

Trung Bộ. 

Tác giả chính 

 

 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ biển. 

 

 

2014 

28 
Field database system 

for managing data and 

analyzing slope 

stability. 

Tác giả chính 

3rd International 

Conference on 

Advances in Mining 

and Tunneling. ISBN: 

978-604-913-248-3. 

 

2014 

29 
A new method for 

predicting fracture 

locations at next 

tunnel excavation face 

for subparallel 

fractures to tunnel 

axis. 

Tác giả chính 

 

3rd International 

Conference on 

Advances in Mining 

and Tunneling. ISBN: 

978-604-913-248-3. 

 

 

2014 

30 
Delineation of Tác giả chính In GeoInformatics for  
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structural domains by 

using fracture 

orientations for 

analyzing slope 

failure. 

Spatial-Infrastructure 

Development in Earth 

& Allied Sciences GIS-

IDEA. ISBN: 978-604-

80-0917-5. 

 

2014 

31 
Submarine landslide 

potential on the 

continental shelf in the 

south center of 

Vietnam. 

 

Đồng tác giả  

 

In GeoInformatics for 

Spatial-Infrastructure 

Development in Earth 

& Allied Sciences GIS-

IDEA. ISBN: 978-604-

80-0917-5. 

 

 

2014 

32 
Rock slope stability 

snalysis using block 

theory and probabilitic 

approach : An 

application at national 

road No6, Vietnam. 

Đồng tác giả  

 

In GeoInformatics for 

Spatial-Infrastructure 

Development in Earth 

& Allied Sciences GIS-

IDEA. ISBN: 978-604-

80-0917-5. 

 

 

2014 

33 
Xây dựng cơ sở dữ 

liệu số trong thu thập, 

quản lý và tra cứu các 

thông tin địa chất. 

Tác giả chính 

 

Tạp chí Địa chất. 

 

2013 

34 
Tổng quan về núi lửa 

bùn. 

Tác giả chính 

Tuyển tập báo cáo 

Khoa học Hội nghị Địa 

chất Biển toàn quốc lần 

thứ hai. ISBN: 978-

604-913-134-9. 

 

2013 

35 
Đặc trƣng cấu trúc 

khu vực bắc vịnh Bắc 

Bộ theo phân tích số 

liệu khảo sát địa vật lý 

và địa chất mới. 

 

Đồng tác giả  

 

Tuyển tập báo cáo 

Khoa học Hội nghị Địa 

chất Biển toàn quốc lần 

thứ hai. ISBN: 978-

604-913-134-9. 

 

 

2013 

36 
Phân bố phun trào    
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bazan núi lửa khu vực 

thềm lục địa Nam 

Trung Bộ và lân cận 

theo minh giải tài liệu 

trọng lực, từ và địa 

chấn. 

Đồng tác giả Tuyển tập báo cáo 

Khoa học Hội nghị Địa 

chất Biển toàn quốc lần 

thứ hai. ISBN: 978-

604-913-134-9. 

 

2013 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch 

tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

14. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn  

( iên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa ch  áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

15. Các đề tài đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc  ĩnh v c nghiên cứu của đề tài/đề án, d  án đăng ký - nếu có) 

 

Tên đề tài/đề án,  

d  án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chƣa 

nghiệm thu) 

1. Tham gia dự án nước ngoài 

Geological survey of 

Kangnam-Sunhwan 

highway: Site 

investigation reports, 

Paichai University. 

(Tham gia) 

 

 

 

2008 

Nghiên cứu, phát triển 

ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ.  

 

 

Đã nghiệm thu 

Slope stability survey 

of Unheang-Ogcheon 

national road. (Tham 

gia) 

 

2009 

Nghiên cứu, phát triển 

ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ. 

 

Đã nghiệm thu 
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Stability analysis in 

Bonghwang tunnel. 

(Tham gia) 

 

2009 

Nghiên cứu, phát triển 

ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ. 

 

Đã nghiệm thu 

Stability analysis in 

CheonAng-Useong 

tunnel. (Tham gia) 

 

2010 

Nghiên cứu, phát triển 

ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ. 

 

Đã nghiệm thu 

Stability analysis in 

Boun tunnel. (Tham 

gia) 

 

2011 

Nghiên cứu, phát triển 

ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ. 

 

Đã nghiệm thu 

2. Chủ trì và tham gia đề tài trong nước 

Nghiên cứu xác định 

đƣờng bờ cổ giai đoạn 

nƣớc biển dâng cực đại 

Holocen khu vực tây 

bắc vịnh Bắc Bộ trên 

cơ sở đối sánh với ngấn 

nƣớc trên khối đá vôi. 

(Chủ nhiệm) 

 

 

 

2016 

 

 

Đề tài cấp Viện Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu phát triển 

phƣơng pháp nhận 

dạng phân bố khe nứt 

nhằm xác định các pha 

hoạt động kiến tạo 

trong Kainozoi: Áp 

dụng cho vùng ven 

biển Hải Phòng-Quảng 

Ninh. (Chủ nhiệm) 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

Đề tài cấp Viện 

HLKH CN Việt Nam 

(Cấp Bộ). 

 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu cấu trúc 

địa chất và tiến hóa 

Biển Đông phục vụ xác 

lập đƣờng chủ quyền 

lãnh hải Việt Nam và 

 

 

 

2012-2015 

 

 

 

Đề tài cấp Nhà nƣớc. 

KC.09.02/11-15. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 
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dự báo tài nguyên năng 

lƣợng và khoáng sản. 

(Tham gia) 

Nghiên cứu tổng hợp 

các điều kiện địa chất, 

địa động lực khu vực 

Vịnh Bắc Bộ, phục vụ 

công tác qui hoạch phát 

triển kinh tế vùng Đông 

Bắc Việt Nam. (Tham 

gia) 

 

 

 

2012-2015 Đề tài cấp Nhà nƣớc. 

KC.09.09/11-15. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu, cảnh báo 

nguy cơ trƣợt lở ngầm 

trên thềm lục địa Nam 

Trung bộ. (Tham gia) 

 

2012-2015 

 

Đề tài cấp Nhà nƣớc. 

KC.09.11/11-15. 

 

Đã nghiệm thu 

Thu thập và hệ thống 

hóa nguồn tài liệu công 

trình nghiên cứu Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

(Chủ nhiệm) 

 

2015 

 

Đề tài cấp Viện Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đặc điểm 

địa hình - địa mạo đới 

chuyển tiếp giữa vỏ lục 

địa và vỏ đại dƣơng 

Biển Đông. (Chủ 

nhiệm) 

 

 

2014 

 

 

Đề tài cấp Viện Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Ứng dụng tài liệu mới 

về địa chấn, độ sâu đáy 

biển và trọng lực xây 

dựng mô hình cấu trúc 

vỏ Trái đất khu vực 

trũng sâu Biển Đông và 

 

 

 

2013 

 

 

Đề tài cấp Viện Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 
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lân cận. (Tham gia) 

Nghiên cứu xác định 

đặc điểm kiến tạo khu 

vực nƣớc sâu tây và tây 

nam trũng sâu Biển 

Đông. (Tham gia) 

 

 

2012-2013 
Đề tài cấp Viện 

HLKH CN Việt Nam. 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu vai trò của 

hoạt động kiến tạo đối 

với sự thay đổi mực 

nƣớc biển giai đoạn 

Holocen-Hiện đại trong 

khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long. (Tham 

gia) 

 

 

 

2006-2007 Đề tài cấp Viện 

HLKH CN Việt Nam. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đặc điểm 

các hoạt động kiến tạo 

nghịch đảo và ảnh 

hƣởng của chúng tới 

cấu trúc dầu khí vùng 

trũng Sông Hồng - 

Vịnh Bắc Bộ. (Tham 

gia) 

 

 

 

2001-2002 

 

 

 

Đề tài cấp Viện 

HLKH CN Việt Nam. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Hoàn thành và xuất bản 

tập bản đồ các điều 

kiện tự nhiên vùng biển 

Việt Nam và kế cận, 

với 61 bản đồ, làm cơ 

sở cho việc quản lý - 

phát triển kinh tế biển 

và thăm dò tìm kiếm 

khoáng sản cũng nhƣ 

phục vụ công tác đấu 

 

 

 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

 

 

Đề tài cấp Nhà nƣớc. 

 

 

 

 

 

 

Đã nghiệm thu 
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tranh bảo vệ chủ quyền 

trên biển. (Tham gia) 

Nghiên cứu cấu trúc 

địa chất từ minh giải dị 

thƣờng trọng lực kết 

hợp với các tài liệu Địa 

chất - Địa vật lý khác 

khu vực bể Cửu Long, 

Nam Côn Sơn. (Tham 

gia) 

 

 

 

2005 Đề tài cấp Viện Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Tiến hóa đới ven biển, 

dao động mực nƣớc 

biển và quá trình tích tụ 

vật liệu lục nguyên 

(phù sa) trong Holocen 

ở thềm lục địa vùng 

biển giữa châu thổ 

Mekong và Nha Trang, 

đông nam Việt Nam. 

(Tham gia) 

 

 

 

 

2003-2006 

 

 

 

Đề tài Nghị định thƣ 

Việt Nam - Cộng hòa 

Liên Bang Đức. 

 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

Đặc điểm cấu trúc kiến 

tạo và địa động lực và 

các vấn đề tai biến địa 

chất khu vực thềm lục 

địa Nam Trung Bộ. 

(Tham gia) 

 

 

2003 

 

 

Đề tài cấp Viện Địa 

chất và Địa vật lý biển. 

 

 

Đã nghiệm thu 

Xây dựng tập bản đồ 

các điều kiện tự nhiên 

Biển Đông với 60 bản 

đồ chuyên đề thuộc các 

lĩnh vực khí tƣợng, vật 

lý hải dƣơng, địa chất, 

 

 

 

 

2001-2004 

 

 

 

Đề tài cấp Nhà nƣớc. 

KC.09.02. 

 

 

 

 

Đã nghiệm thu 
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địa vật lý, sinh học biển 

và môi trƣờng. (Tham 

gia) 

 

16. Giải thƣởng  

(về KH&CN, về ch t  ư ng sản phẩm,...  iên quan đến đề tài/đề án, d  án đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

( iên quan đến đề tài, d  án đăng ký - nếu có) 

01 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích-Cục sở hữu Trí Tuệ, Bộ khoa học Công nghệ năm 2018. 

18. Hƣớng dẫn thạc sĩ:  

STT Họ tên thạc sỹ Tên đề tài luận văn, luận án 

Năm 

hoàn 

thành 

Cơ sở đào tạo 

1 Đinh Công 

Cƣờng 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV 

trong khảo sát thiết kế đƣờng dây và trạm 

biến áp 500/220kv. 

2018 Trƣờng Đại học 

Mỏ Địa - chất 

Hà Nội. 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

  

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

Ngƣời khai 

 

 

 

 

 

Ph  Trƣờng Thành 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

          

1. Họ và tên: LÊ NGỌC ANH 

2. Năm sinh:  28/8/1968                                          3. Nam/Nữ: nam 

 

4. Học hàm:                                                               Năm đƣợc phong học hàm: 

    Học vị:  Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2003 

5. Chức danh nghiên cứu: NCVC 

    Chức vụ: Trƣởng bộ môn 

6. Điện thoại: Tổ chức: ........................   Mobile: ........................  

7. Fax:                                                      E-mail:  

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/tham gia:  

     Tên tổ chức : Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

     Tên ngƣời Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh                                  

     Điện thoại ngƣời Lãnh đạo: 84-24-37645799 

     Địa ch  tổ chức: Số 41A, đƣờng Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học ĐHSP Vinh Hóa học 1988 

Thạc sỹ ĐHSP Hà Nội Hóa học vô cơ 1996 

Tiến sỹ Viện Hóa học – VAST Hóa học phân tích 2003 

Thực tập sinh khoa học Korea University Hóa học phân tích 2009 

10. Quá trình công tác 
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Thời gian  

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công 

tác 

Tổ chức công tác Địa ch  Tổ chức 

1988-1990 Giáo viên THPT Nhƣ Xuân, TH Nhƣ Xuân, Thanh Hóa 

1990-2003 Giáo viên THPT Sầm Sơn, TH Sầm Sơn, Thanh Hóa 

2003-2013 NCV, NCVC Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, VAST 

18 Hoàng Quốc Việt, Hà 

Nội 

2013-nay GVC Đại học TN&MT Hà 

Nội 

Số 41A, đƣờng Phú 

Diễn,  Q. Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

 

11. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu bi u đã công bố  iên quan đến nhiệm vụ KH&CN 

đăng ký trong 5 năm gần nh t) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

1 
Nghiên cứu mối tƣơng 

quan giữa hàm lƣợng 

một số kim loại nặng 

với hàm lƣợng 

cacbonat và tổng 

cacbon hữu cơ (TOC) 

trong các mẫu trầm 

tích biển. 

 

 

Đồng tác giả 

Tạp chí phân tích Hóa, 

lý và sinh học Việt 

Nam. T17, số 4, tr 16-

21. ISSN 0868-3224. 

2012 

2 
Sự biến đổi hàm 

lƣợng một số nguyên 

tố kim loại nặng trong 

trầm tích đáy ven bờ 

 

 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ biển số 

4A,(T12) tr.110-118. 

ISSN 1859-3097. 

2012 
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đồng bằng sông Cửu 

Long. 

3 
Một số kết quả nghiên 

cứu về tốc độ tích tụ 

trầm tích phần chân 

châu thổ Mekong và 

thềm kế cận. 

 

 

Đồng tác giả 

Tạp chí các Khoa học 

về trái đất số 1 (T.35) 

10-18,  

ISSN 0886-7187. 

2013 

4 
Nghiên cứu mối tƣơng 

quan giữa hàm lƣợng 

kim loại nặng với kích 

thƣớc hạt trầm tích 

ven bờ đồng bằng 

sông Cửu Long. 

 

 

Tác giả 

Tạp chí phân tích Hóa, 

lý và sinh học Việt 

Nam.  ISSN 0868-

3224. 

2016 

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp  (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - 

nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN 

đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa ch  áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

14. Các đề tài đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc  ĩnh v c nghiên cứu của đề tài/đề án, d  án đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài/đề án,  

d  án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chƣa 

nghiệm thu) 

Nghiên cứu mức độ ô 

nhiễm kim loại nặng 

trong trầm tích biển 

ven bờ đồng bằng sông 

 

2011 – 2012  

Đề tài cấp Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 

Đã nghiệm thu, đạt 

loại khá 
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Cửu Long. 

Nghiên cứu, đánh giá 

mức độ tích lũy của 

một số kim loại nặng 

(Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, 

As) trong trầm tích 

biển ven bờ miền Bắc 

Việt Nam phục vụ 

quản lý tài nguyên và 

môi trƣờng biển 

 

 

2016-2017 

Đề tài cấp cơ sở, 

Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội 

Đã nghiệm thu, đạt 

loại tốt 

Tên đề tài/đề án,  

d  án, nhiệm vụ khác 

đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chƣa 

nghiệm thu) 

15. Giải thƣởng  

(về KH&CN, về ch t  ư ng sản phẩm,...  iên quan đến đề tài/đề án, d  án đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

                                                                           Hà Nội., ngày ....... tháng ....... năm 2018. 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Lê Văn Thiện 

2. Năm sinh: 03/02/1980 3. Nam/nữ: Nam 

4. Học vị:     Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2009 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ:  

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Khí quyển; Tƣơng 

tác Biển - Khí quyển  

 

 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trƣờng ĐH KHTN Hà Nội Khí tƣợng 2002 

Thạc sĩ Iowa State University Khí tƣợng 2009 

Các khóa đào tạo ngắn hạn  

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1 Regional Climate Model (RegCM3) ICTP, Ý 2004 

 

8. Trình độ Ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Tốt 

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

 2002-2006  Nghiên cứu viên  Viện Khí tƣợng Thuỷ văn 

 2007-2009  Nghiên cứu và học tập  Iowa State University 

 2010-2011  Nghiên cứu viên  University of Hawaii at Monoa 

 2012 – nay  Giảng viên  Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc tế 

1 Comparison of Aura MLS J. Atmos. Oceanic Tech., 2010 Đồng tác giả 
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water vapor measurements 

with GFS and NAM analyses 

in the upper troposphere/lower 

stratosphere 

2, 274-289 

2 

Effect of an extratropical 

mesoscale convective system 

on water vapor transport in the 

upper troposphere/lower 

stratosphere: A modeling 

study 

J. Geophys. Res., 1 1 7, 

D03111,doi:10.1029/2011J

D016685. 

 

2012 

 

Đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc gia  

1 Effects of Monsoon Activity on 

Monthly Phytoplankton 

Blooms in the Gulf of Thai 

Land in El Nino Year 2002 

VNU Journal of Science: 

Earth and Environmental 

Sciences, Vol. 34, No. 2 

(2018) 22-27 

2018 

Tác giả 

 Kỷ yếu Hội nghị quốc tế  

1 Upper troposphere and lower 

stratosphere water vapor and 

transport processes in the 

vicinity of deep convection 

AGU Joint Assembly, Ft. 

Lauderdale, FL, May 27-

30. 

 

2008 

Đồng tác giả 

2 Comparison of Aura MLS 

water vapor measurements 

with GFS and NAM analyses 

in the upper troposphere/lowe 

stratosphere 

AGU Joint Assembly, Ft. 

Lauderdale, FL, May 27-

30 

2008 

Đồng tác giả 

3 Remote Sensing observation of 

monthly phytoplankton blooms 

associated with monsoon 

activity in the gulf of Thailand 

in El Nino year 2002 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

GEO-SPATIAL 

TECHNOLOGIES AND 

EARTH RESOURCES – 

GTER 2017. Hanoi, 

October 5-7. 

2017 

Tác giả 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

- Khí tƣợng Động lực 

- Dự báo số trị 
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- Phân tích và dự báo thời tiết 

- Tƣơng tác đại dƣơng khí quyển 

- Khí tƣợng synop 

-Tiếng Anh chuyên ngành 

-Thiên văn học  

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

- Khí tƣợng quy mô vừa. 

- Gió mùa 

- Tƣơng tác biển khí quyển 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo  

- Tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên. 

- Giảng dạy môn học: Tƣơng tác biển khí quyển, Khí tƣợng động lực, Phân tích và dự 

báo thời tiết, Dự báo số trị. 

- Hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp. 

  Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Lê Văn Thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

336 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Đào Hoàng Tùng 

2. Năm sinh: 05/10/1988 3. Nam/nữ: Nam 

4. Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2011 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ:  

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng công trình biển, Kỹ thuật bờ biển 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trƣờng ĐH Thủy Lợi Hà Nội Kỹ thuật bờ biển 2010 

Thạc sĩ Trƣờng ĐH Thủy Lợi Hà Nội 
Xây dựng công trình 

biển 
2013 

Tiến sĩ 
Trƣờng ĐH Công nghệ Delft  

(Delft University of Technology) 

Kỹ thuật bờ biển 

(Coastal Engineering) 

Đang đào 

tạo, 2016- 

Khác    

Các khóa đào tạo ngắn hạn 

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1 

Cửa song và Quá trình bờ biển trong mối quan 

hệ với quản lý vùng bờ biển 

(Estuarine and Coastal Processes in relation to 

Coastal Zone Management) 

Đại học Công nghệ Delft 

(Delft University of 

Technology) 

2017 

2 
Kỹ thuật Xây dựng cùng tự nhiên 

(Engineering: Building with Nature) 

Đại học Công nghệ Delft 

(Delft University of 

Technology) 

2018 

8. Trình độ Ngoại ngữ 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Thành thạo 

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

2014 – 2015 Giảng viên 
Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội 

3/2016 – nay Nghiên cứu sinh tại trƣờng ĐH Công Trƣờng ĐH Công nghệ Delft 
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nghệ Delft (Delft University of 

Technology) 

(Delft University of 

Technology) 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc tế 

1 

Wave Damping due to 

Wooden Fences along 

Mangrove coasts 

Journal of Coastal 

Research. DOI: 

10.2112/JCOASTRES-D-

18-00015.1 

2018 Tác giả 

 

11. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

- Hải dƣơng học đại cƣơng 

- Cơ sở địa chất biển 

- Tin học ứng dụng trong Quản lý biển 

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

- Hoàn thành chƣơng trình nghiên cứu sinh tại trƣờng ĐH Công Nghệ Delft. Dự kiến 

hoàn thành năm 2021. 

- Dự kiến hoàn thành 02 bài báo quốc tế về rừng ngập mặn, xây dựng cùng tự nhiên 

(Building with Nature) và mô hình thí nghiệm. 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo 

- Giảng dậy bằng tiếng anh môn học liên quan đến kỹ thuật bờ biển, ví dụ nhƣ Sóng gió, 

Kỹ thuật bờ biển, và các môn học khác. 

  Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Đào Hoàng Tùng 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Lan 

2. Năm sinh: 21/12/1990 3. Nam/nữ: Nữ 

4. Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2016 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ:  

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng công trình biển, Kỹ thuật bờ biển 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trƣờng ĐH Thủy Lợi Hà Nội Kỹ thuật công trình biển 2013 

Thạc sĩ Trƣờng ĐH Thủy Lợi Hà Nội 

Kỹ thuật công trình biển 

và Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

2016 

Khác    

Các khóa đào tạo ngắn hạn 

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

    

8. Trình độ Ngoại ngữ 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh TB 

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

2013 – đến nay Giảng viên 
Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc tế 

1 

Using Specialized Natural 

Condition Maps and 

Hydrodynamic Simuation 

Results to be based on Marine 

Proceedings of the 11th 

International Conference 

on Hydrobynamics  in 

Singapore 

2014 Đồng tác giả 
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Spatial Planning of Phu Quoc 

– Con Dao Islands Areas 

 

Identification speed of sea 

level rise at observed stations 

in eastern and western coast of 

vietnam southern part 

Proceedings of the 11th 

International Conference 

on Hydrobynamics  in 

Singapore 

2014 Đồng tác giả 

 

11. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

- Hải dƣơng học đại cƣơng 

- Khối nƣớc và âm học biên 

- Cơ sở kỹ thuật bờ biển 

- Thủy văn đảo 

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật bờ biển. 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo 

- Giảng dạy môn học: Hải dƣơng học đại cƣơng, Khối nƣớc và âm học biên, Cơ sở kỹ 

thuật bờ biển, Thủy văn đảo và các môn học liên quan đến khoa học biển. 

- Hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học, đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hƣớng hiện đại, gắn 

với thực tế. 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Nguyễn Thị Lan 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: VŨ VĂN LÂN 

2. Năm sinh: 06/08/1988 3. Nam/nữ: Nam 

4. Học hàm:   Năm đƣợc phong học hàm:  

    Học vị:     Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2016 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ: Giảng viên 

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công trình biển và quản lý tổng hợp vùng bờ 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trƣờng ĐH Thủy Lợi Kỹ Thuật Biển 2013 

Thạc sĩ Trƣờng ĐH Thủy Lợi 

Kỹ thuật công trình biển 

  Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

2016 

Khác    

Các khóa đào tạo ngắn hạn  

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1 Phƣơng pháp giảng dạy bằng tiếng anh British Council 2017 

 

8. Trình độ Ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Trung bình 

Tiếng Nga  

Tiếng Pháp  

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

07/2013 - nay Giảng viên 
Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc tế 
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1 

Using Specialized Natural 

Condition Maps and 

Hydrodynamic Simuation 

Results to be based on Marine 

Spatial Planning of Phu Quoc 

– Con Dao Islands Areas 

Proceedings of the 11th 

International Conference 

on Hydrobynamics (ICHD 

2014), Singapore; Paper 

ID #13. 

 

 

 

 

2014 
Đồng tác giả 

2 

Identification speed of sea 

level rise at observed stations 

in eastern and western coast of 

vietnam southern part 

Proceedings of the 11th 

International Conference 

on Hydrobynamics (ICHD 

2014), Singapore; Paper 

ID #14. 

 

2014 

Đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc gia  

1 Tính nƣớc dâng do bão phục 

vụ quy hoạch phát triển không 

gian biển khu vực Phú Quốc – 

Côn đảo sử dụng mô hình Delft 

3D 

Tạp chí khoa học và Công 

nghệ biển,Tập 16, số 3. 

 

 

2016 

Đồng tác giả 

2 Mô phỏng trƣờng dòng chảy 

trng gió mùa khu vực cửa Đại.  

Tạp chí Tài Nguyên và 

Môi trƣờng 

2015 
Đồng tác giả 

3 Đánh giá vai trò của các đập 

ngăn sông đến chế độ thủy lực 

mùa cạn vùng hạ lƣu sông 

Hồng 

Kỷ yếu 5 năm thành lập 

trƣờng  Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội. 

 2015 

Đồng tác giả 

4 Mô phỏng nƣớc dâng do bão 

và xây dựng bản đồ ngập lụt 

đảo Phú Quốc. 

Tạp chí KHKT Thủy lợi 

và Môi trƣờng 

 

2017 Đồng tác giả 

5 Đánh giá vai trò của đập dâng 

nƣớc trong việc phát triển kinh 

tế xã hội khu vực hạ lƣu sông 

Hồng – sông Thái Bình 

Tạp chí Tài Nguyên và 

Môi trƣờng. 

 

2018 
Đồng tác giả 

 

11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 

TT Tên đề tài dự án nhiệm vụ đã chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

Tình trạng 

đề tài  

Cấp quản 

lý 
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1 

Thành viên chính đề tài “Nghiên cứu, 

xác  ập  uận cứ khoa học và đề xu t 

định hướng quy hoạch không gian bi n 

Phú Quốc- Côn Đảo phục vụ phát tri n 

bền vững” -  mã số KC.09.16 /11-15 

2014-2017 

Đã nghiệm 

thu 

Nhà nƣớc 

2 

Thƣ ký , thành viên chính đề tài “Nghiên 

cứu cơ sở khoa học xác  ập tổ h p các 

phương pháp định hướng khoanh định túi 

khí nông phục vụ  điều tra cơ bản tài 

nguyên môi trường bi n, thí đi m áp dụng 

tại khu v c vùng bi n vịnh Gành Rái (Gò 

Công – Vũng Tàu)” Mã số: 

TNMT.2017.06.15/16-20 

2017-2019 

Đang thực 

hiện 

Bộ 

TN&MT 

 

Thành viên chính “Dánh giá tiềm năng 

biến động tài nguyên nước mặt, nước 

ngầm và đề xu t giải pháp sử dụng h p  ý 

tài nước phục vụ phát tri n KTXH tại một 

số đảo trong đi m” mã số KC0904/16-

20. 

2017-2020 

Đang thực 

hiên 

Nhà nƣớc 

 
Dự án “Quy hoạch tổng h p vùng không 

gian bi n Hải Phòng” 
2017-2018 

Đang thực 

hiên 

Bộ 

TN&MT 

     

 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

- Tƣơng tác sông biển 

- Cơ sở kỹ thuật bờ biển 

- Quản lý tổng hợp vùng bờ 

- Kỹ thuật công trình biển 

- Cơ sở địa lý biển và đại dƣơng 

- Khảo sats khí tƣợng thủy văn biển 

- Tin học ứng dụng 

- Hình thái bờ biển  

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 
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- Tiếp tục nghiên cứu chế độ thủy động lực biển bao gồm sóng; dòng chảy; mực 

nƣớc… 

- Nghiên cứu quá trình tƣơng tác giữa yếu tố động lực biển và yếu tố sông  

- Nghiên cứu quá trình diễn biến bờ biển Việt Nam 

- Nghiên cứu quy hoạch không gian biển và quản lý tổng hợp vùng bở biển. 

- Nghiên cứu các hệ sinh thái ven biển và chức năng trong quá trình bảo vệ bờ biển 

- Đánh giá tác động của nƣớc biển dâng và các hiện tƣợng thời tiết cực đoan do biến 

đổi khí hậu đến quá trình biến đổi đƣờng bờ biển. 

- Đánh giá quá trình xâm nhập mặn tại các khu vực cửa sông ven biển do nƣớc biển 

dâng và các hình thế thời tiết cực đoan  

- Nghiên cứu nƣớc dâng do bão và xây dựng các bản đồ ngập lụt cho vùng ven biển 

và các đảo. 

- Tính toán trƣờng nƣớc dâng do bão phục vụ cho việc cảnh báo giảm nhẹ thiên tai 

- Đánh giá sự lan truyền dầu, lan truyền chất ô nhiễm trên biển bằng các mô hình 

thủy động lực. 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo  

Hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học và đồ án tốt nghiệp sinh viên theo phƣơng pháp 

tiếp cận hiện đại 

  Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Vũ Văn Lân 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hƣơng Liên 

2. Năm sinh: 12/05/1988 3. Nam/nữ: Nữ 

4. Học hàm:   Năm đƣợc phong học hàm:  

    Học vị:     Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2015 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ: Giảng viên 

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh thái học 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học 
Trƣờng ĐH Khoa học tự nhiên Hà 

Nội 
Sinh học 2010 

Thạc sĩ 
Trƣờng ĐH Khoa học tự nhiên Hà 

Nội 
Sinh thái học 2015 

Các khóa đào tạo ngắn hạn  

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1    

 

8. Trình độ Ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Trung bình 

Tiếng Nga  

Tiếng Pháp  

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

11/2013 - nay Giảng viên 
Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc tế 
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1  Trends in resource changes of 

coral reef fish communities in 

the coastal of Vietnam.  

 Organizing Committee of 

the 3
rd

 Asia Pacific Coral 

Reef Symposium 

(APCRS), Taiwan, 2014. 

 2014 Đồng tác giả 

2 Marine/Coastal Ecosystem 

Services and Their Linkages 

with the Poverty Alleviation: 

A case study from Vietnam 

International Young 

Scientists Networking 

Conference on Ecosystems 

and human wellbeing in 

the green economy 

 2014 Đồng tác giả 

 The status of fish diversity and 

fisheries of the Nai lagoon, 

Vietnam 

Asian CORE-COMSEA 

Seminar on Coastal 

Ecosystems in Southeast 

Asia 

2015 Đồng tác giả 

 Marine biodiversity and reef 

fishery resources of the spratly 

islands.  

SCESAP 3
rd

 International 

Biodiversity Symposium 

Cebu 2017, Philipine 

12/2017 

2017 Đồng tác giả 

 Tạp ch  Quốc gia  

1 Thành phần loài và biến động 

nguồn lợi cá vùng rừng ngập 

mặn Phù Long, Cát Hải, Hải 

Phòng.,  

 

 Tạp chí Khoa học và 

Phát triển. Trƣờng Đại 

học Nông nghiệp I số 3.  

2014 Đồng tác giả 

2 Hƣớng tới phát triển công cụ 

chi trả dịch vụ Hệ sinh thái 

biển ở Việt Nam 

Tạp chí Môi trƣờng, số 6 2014 Đồng tác giả 

3 Đa dạng sinh học khu hệ cá 

đầm Nại, t nh Ninh Thuận 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Biển, Hà Nội. 

Số đặc biệt kỷ niệm 55 

năm thành lập Viện Tài 

nguyên và Môi trƣờng 

biển (1959 – 2014) 

2014 Đồng tác giả 

4 Danh sách thành phần loài họ 

cá đối (Mugillidae) phân bố 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Biển, Hà Nội. 

2014 Đồng tác giả 
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trong hệ đầm phá ven biển 

miền Trung 

Số đặc biệt kỷ niệm 55 

năm thành lập Viện Tài 

nguyên và Môi trƣờng 

biển (1959 – 2014), 

 

11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 

TT Tên đề tài dự án nhiệm vụ đã chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

Tình trạng 

đề tài  

Cấp quản 

lý 

1     

 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

- Quản lý hệ thống đảo của Việt Nam 

- Chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

- An toàn, an ninh trên biển Đông 

15. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

- sinh thái học biển 

15.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo  

Hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học và đồ án tốt nghiệp sinh viên theo phƣơng pháp 

tiếp cận hiện đại 

Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Nguyễn Thị Hƣơng Liên 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

1. Họ và tên: BÙI XUÂN THÔNG 

2. Năm sinh:     1949                                                         3. Nam/Nữ: Nam 

4.  Học hàm:      Phó giáo sƣ                                           Năm đƣợc phong: 2009 

     Học vị:         Tiến sĩ                                                    Năm đạt học vị: 1995 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

 Khoa học Tự nhiên          Khoa học Kỹ thuật và 

Công nghệ           

Khoa học Y dƣợc                       

 Khoa học Xã hội              Khoa học Nhân văn                                Khoa học Nông nghiệp               

 Mã chuyên ngành 

KH&CN: 
        Tên gọi:    

 

6. Chức danh nghiên cứu:                             

    Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa 

học và công nghệ c p Quốc gia hoặc tương đương): Nghiên cứu viên 

chính 

7. Địa chỉ nhà riêng: 132 Phố Nguyễn Khuyến, Ph.Văn Miếu, Q. Đống Đa, ThPh 

Hà Nội 

    Điện thoại NR:               ; CQ:             ; Mobile: 0914 226 848, 0903 228 139 

    E-mail: buixuanthonghunre@gmail.com, thong.buixuan@yahoo.com 

8. Cơ quan công tác 

    Tên cơ quan:        Viện Hải văn và Môi trƣờng 

    Tên ngƣời đứng đầu:   PGS. TS. Bùi Xuân Thông  

    Địa ch  cơ quan: 132 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu , Đống Đa, hà Nội.  

    Văn phòng tại số 108 Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, hà Nội 

    Điện thoại:                        Fax:                        Website: 

vienhaivanvamoitruongoe.com 

9. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Đại học Khí tƣợng Thủy 

văn Sain Peterbuarg,Liên 

Hải dƣơng học 1973 

mailto:buixuanthonghunre@gmail.com
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Xô cũ 

Tiến sỹ Đại học tổng hợp QG 

Philippine 

Khí tƣợng 1995 

Lý luận chính trị cao 

cấp 

Học viện chính trị HCM Chính trị 2003 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Anh văn Tốt Tốt Tốt Tốt 

2 Nga văn Tốt Tốt Tốt Tốt 

       

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

(từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

1973 - 2009 Nghiên cứu viên. 

Phó Giám đốc: 

Trung tâm Khí 

tƣợng Thủy văn 

biển  

Phó Giám đốc 

Trung tâm Hải 

văn  

Hải dƣơng học 

 

Đài Khí tƣợng Thủy 

văn Viện Khí tƣợng 

Thủy văn. 

Trung tâm Khí tƣợng 

Thủy văn biển Thuộc 

Tổng cục Khí tƣợng 

Thủy văn.  

Trung tâm Hải văn 

Thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng  

2000 – 2012 

 

 

Giảng viên Khí 

tƣợng 

Th nh giảng tại 

Đại học Thủy lợi 

Khí tƣợng-Thủy văn 

Hải dƣơng học 

Trƣờng Cao đẳng Khí 

tƣợng Thủy văn, 41 

Cầu Diễn, Từ Liêm, 

Hà Nội 

Đại học Thủy lợi ,178 

Phố Tây Sơn, Đống 

Đa, hà Nội 

2009 -2016 Giảng viên. 

Trƣởng Bộ môn 

Khí tƣợng. 

Khí tƣợng-Thủy văn 

biển 

Hải dƣơng học 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng, số 41 

Cầu Diễn, Từ Liêm, 
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Phụ trách Bộ 

môn Khoa học 

biển (2012 -214) 

Hà Nội 

2011- 2015 BCN Chƣơng 

trình KC 09/11-

15. Thƣ ký Khoa 

hoc. 

 Bộ Khoa học và Công 

nghệ , 113 Trần Duy 

Hƣng. Cầu Giấy , Hà 

Nội 

2013- 2016 

 

 

UV Ban Biên tạp 

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ biển 

 

 Viện Hàn lâmKHCN 

Việt Nam, 18 Hoàng 

Quốc Việt. Từ Liêm 

Hà Nội 

 

2015 - nay 

 

Viện trƣởng 

Viện Hải văn và 

Môi trƣờng 

 Viện trƣởng Viện Hải 

văn và Môi trƣờng - 

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu đƣợc công bố, sách chuyên khảo 

( iệt kê công trình tiêu bi u đã công bố trong 5 năm gần nh t) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Là tác giả 

hoặc   

là đồng tác giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng/ nhà xu t bản 

) 

Năm công 

bố 

1 Tạp chí quốc tế    

1.1 Mapping Precomputed 

maiximum of Envelop of 

Water with  possible 

Maximal Storm Surge 

Tác giả Asian and Pacific 

Coasts. Volume 3, 

p.110. 

2014 

1.2 Late Pleistocen – Holocen 

seismic stratigraphy ũ Nha 

Trang shelt, central  

Vietnam. 

Đồng tác giả Tạp chí  Marine 

and Petroleum 

Geology (2014) pp 

789-800 

JMPG 

1975.Vol.58PB 

2014 
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1.3 Submission ID: MARI-D-

16-00019 

Re:  "Sediment discharge 

and storage on the central 

Vietnam shelf off Nha 

Trang over the last 8000 

years" 

Đƣợc chấp nhận đăng 

trong số tháng 10 năm 

2016  

Đồng tác giả Tạp chí  Marine 

and Petroleum 

Geology 

2016 

2 Tạp chí quốc gia    

2.1 Sổ tay tra cứu các đặc 

trƣng khí tƣợng thủy văn 

vùng thềm lục địa Việt 

Nam 

Chủ biên nội 

dung: Các yếu 

tố động lực 

vùng thềm lục 

địa 

NXB Nông nghiệp 1987 

2.2 Khí tƣợng thủy văn vùng 

biển Việt Nam 

Chủ biên nội 

dung các qúa 

trình động lực 

biển 

NXB Khoa học kỹ 

thuật, Hà Nội 

 

1988 

2.3 Atlas Khí tƣợng Thủy văn 

 

Chủ biên các 

trang Các yếu 

tố động lực 

biển (Dòng 

triều và Dòng 

chảy biển) 

Tổng cục Khí 

tƣợng Thủy văn 

1990 

2.4 Phân loại và đánh giá biến 

động các trƣờng khí áp tự 

nhiên bề mặt biển Đông 

giai đoạn 1969 – 1998 

Tác giả Tạp chí Khí tƣợng 

Thủy văn số 4 ( 

496) 

2002 

2.5 Khí tƣợng thủy văn và 

động lực biển. Biển Đông 

Chủ biên nội 

dung Khí 

tƣợng Thủy 

văn Biển 

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

2003 



 

 

 

351 

Đông 

2.6 Mực nƣớc biển dâng vào 

các kỳ triều cƣờng tại các 

vùng biển miền Trung và 

Đông Nam Bộ 

Tác giả Tạp chí Khí tƣợng 

Thủy văn số 571 

2007 

2.7 Phục hồi rừng ngập mặn 

ứng phó với biến đổi khí 

hậu hƣớng tới phát triển 

bền vững 

Chủ biên nội 

dung Tác 

động BĐKH 

NXB Nông nghiệp 

 

2008 

2.8 A Method for determining 

oil spill pollution along 

Vietnam coast and 

estuaries 

Tác giả Tạp chí Tài nguyên 

nƣớc và Công trình 

môi trƣờng. Đại 

học Thủy lợi.số 23 

2008 

2.9 A Method for determining 

possible maximum storm 

surge at a sea dike 

Tác giả . Tạp chí Tài 

nguyên nƣớc và 

Công trình môi 

trƣờng. Đại học 

Thủy lợi.số 23 

2008 

2.10 Biên tập và xuất bản các 

bản đồ điều kiện tự nhiên 

vùng biển Việt Nam 

Chủ biên các 

bản đồ khí 

tƣợng và động 

lực biển vùng 

Biển Đông 

NXB Khoa học và 

Cụng nghệ 

2010 

13. Số lƣợng văn bằng độc quyền sáng chế  giải pháp hữu  ch  văn bằng bảo hộ 

giống cây trồng  thiết kế bố tr  mạch t ch hợp đã đƣợc cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1 Chứng nhận quyền tác giả số 87-42-011 

Đề tài: Tính toán dòng triều và dòng chảy gió 

1987 

2 Chứng nhận đăng ký kết quả đề tài nghiên cứu 

KH CN số: 2002-42-081/KQ 

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá qui luật biến đổi 

một số trƣờng khí tƣợng cơ bản Biển Đông 

(KHCN.06.03) 

2002 

3 Chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 2008 
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vụ KH CN cấp bộ số: 2008-04-336/KQNC 

Đề tài: Nghiên cứu hiện tƣợng mực nƣớc biển 

dâng dị thƣờng không phải do bão xẩy ra tại các 

vùng cửa sông, ven biển Việt Nam 

4 Giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc số đăng ký 2016-62-109/KQNC 

Đề tài: Tác động kinh tế - xã hội của biến đổi 

khí hậu toàn cầu: Thực tiễn,kinh nghiệm phản 

ứng chính sách của một số nƣớc trên thế giới và 

bài học cho Việt Nam 

2016 

5 Phó chủ nhiệm 2 đề tài về Xây dựng cơ sở dữ 

liệu biển Quốc gia 

Có Giấy chứng nhận cùng 

Giáo sƣ TSKH Đặng Ngọc 

Thanh 

14. Số lƣợng công trình, kết quả nghiên cứu đƣợc áp dụng trong thực tiễn (nếu 

có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa ch  áp 

dụng 

Thời gian  

    

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm 

gần đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chƣơng 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu-

xếp  oại, chưa 

nghiệm thu) 

Hiện tại Chủ nhiệm đề tài cấp 

Nhà nƣớc thuộc KC 09 04/16 -

20 

2016-2019 KC 09/16-20 Đang thực hiện 

Cố vấn đề tài cấp Nhà nƣớc Kc 

09 16\ 11- 15 

2013-2015 KC 09/11-15 Đã nghiệm thu 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã tham gia 

Thời gian  

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chƣơng 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm 

thu) 
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Tính toán dòng triều và dòng 

chảy gió 
  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá quy luật 

cơ bản một số trƣờng khí tƣợng 

biển Đông 

1997 -2001 

 

Cấp Nhà nƣớc 

KHCN 06 13 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xác định nguyên 

nhân mực nƣớc biển dâng dị 

thƣờng không phải do bão xảy 

ra tại các vùng cửa sông ven 

biển Việt Nam. 

2004- 2006. 

 

Cấp Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng 

 

Đã nghiệm thu 

Các điều kiện KTTV vùng 

thềm lục địa và biển Đông 

Thƣ ký khoa học 

1987 -1990 Chƣơng trình   

cấp NN 48B 

Đã nghiệm thu 

Hợp tác Việt - Xô điều tra khảo 

sát KTTV vùng thềm lục địa 

Việt Nam 

Thƣ ký khoa học 

1988 -1991 Chƣơng trình 

hợp tác Việt -Xô 

Đã nghiệm thu 

Khảo sát nghiên cứu bão Việt – 

Xô 

Thƣ ký khoa học 

1987 -1991 Chƣơng trình 

hợp tác Việt -Xô 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xác lập chuẩn sâu 

lãnh hải Việt Nam 

Ban Chủ nhiệm 

Chủ trì nội dung Xác lập các 

gía trị chuẩn “0” độ sâu  

1996- 200 Cấp Nhà nƣớc 

KHCN 06 06 

Đã nghiệm thu 

Xây dựng cơ sở Dữ liệu biển 

Quốc gia 

Phó Chủ nhiệm 

2001 -2005 Cấp Nhà nƣớc 

 KC 09 01 

Đã nghiệm thu 

Biên tập và xuất bản các bản đồ 

điều kiện tự nhiên vùng biển 

Việt Nam 

 Chủ trì nội dung: Xây dựng các 

bản đồ KTTV, Động lực biển 

 

2006- 2010 Cấp Nhà nƣớc  

KC 09/06 -10 

Đã nghiệm thu 
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Tác động kinh tế - xã hội của 

biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực 

tiễn,kinh nghiệm phản ứng 

chính sách của một số nƣớc 

trên thế giới và bài học cho 

Việt Nam 

Chủ trì nội dung: Các yếu tố 

KTTV   

2013- 2015 Đề tài Nghị định 

thƣ 

Viện Kinh tế 

Chính trị Thế 

giới 

Đã nghiệm thu 

16. Giải thƣởng (về KH&CN, về ch t  ư ng sản phẩm, ...) 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

   

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số  ư ng các Hội đồng tư v n, xét 

duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, d  án KH&CN c p quốc gia 

hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) 

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

   

18. Nghiên cứu sinh đã hƣớng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên 

Hƣớng dẫn 

hoặc đồng 

hƣớng dẫn 

Đơn vị công tác 

Năm bảo 

vệ thành 

công 

1 Nguyễn Minh Huấn Đồng hƣớng 

dẫn 

Đại học khoa học tự 

nhiên 

2000 

2 Hoàng Trung Thành  Viện Khoa học KTTV 2005 

     

19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tƣ vấn: 

Nghiên cứu hải dƣơng học về các quá trình vật lý, động lực biển, mô hình hóa. Ô 

nhiễm môi trƣờng không khí và nƣớc. Quy hoạch không gian biển. 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018 

 Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

   Bùi Xuân Thông 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Họ và tên: DƢ VĂN TOÁN 

2. Năm sinh: 1968                   3. Nam/Nữ:Nam 

4.  Học hàm:Khác                                                Năm đƣợc phong: 

     Học vị: Tiến sĩ                                                Năm đạt học vị:2001 

5. Lĩnh vựcnghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

 Khoa học Tự nhiên     

X  

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ           Khoa học Y dƣợc                       

 Khoa học Xã hội              Khoa học Nhân văn                                Khoa học Nông nghiệp               

Mã chuyên ngành 

KH&CN: 
1 0 5 1 2 Tên gọi: HẢI DƢƠNG HỌC 

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân  oại  ĩnh v c nghiên cứu KH&CN 

ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng 

Bộ KH&CN đư c đính kèm theo phiếu này) 

6. Chức danh nghiên cứu:.TS, Nghiên cứu viên chính 

Chức vụ hiện nay(tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và 

công nghệ c p Quốc gia hoặc tương đương): Trƣởng phòng nghiên cứu, 

Hội đồng Chuyên gia tƣ vấn KC.05, KC.08, KC.09, KX.01 

7. Địa chỉ nhà riêng: số 92, Xóm 3, Tổ 8, P.La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 

Điện thoại NR: 024.63282118; CQ:             ; Mobile: 01672.886686 

E-mail: dvtoan@monre.gov.vn/duvantoan@gmail.com 

8. Cơ quan công tác: 

    Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

    Tên ngƣời đứng đầu: TS. Nguyễn Lê Tuấn 

    Địa ch  cơ quan: 125 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

    Điện thoại:024.32595428;Fax:024.32595428 ;Website: htttp://www.visi.gov.vn 

9. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

Đại học ĐH Khí tƣợng thủy văn 

Leningrad, Liên Xô 

Hải dƣơng học 

nghề cá 

1991 

Thạc sỹ    
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Tiến sỹ ĐH tổng hợp khí tƣợng 

thủy văn Peterburg, LB 

Nga 

Địa lý 2001 

Thực tập sinh khoa học ĐH tổng hợp KTTV 

Peterburg, LB Nga- ĐH 

Uppsala, Thụy điển 

Môi trƣờng 

biển 

2001 

    

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt  

2 Tiếng Anh Khá Khá Tốt Khá  

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

(từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

2001 - 2009 

Nghiên cứu viên, 

Trƣởng phòng, 

Thƣ ký Hội đồng 

Khoa học 

-Vật lý khí quyển, - 

Động lực biển, - Tƣơng 

tác biển, khí quyển, - 

Năng lƣợng biển, - Địa 

chất-Địa vật lý biển 

Viện Địa chất và địa 

vật lý biển (tên cũ là 

Phân viện Hải dƣơng 

học tại Hà Nội)- Viện 

Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 

2009 – đến nay 

Nghiên cứu viên, 

Trƣởng phòng, 

Ủy viên Hội đồng 

Khoa học 

Hải dƣơng học, Chính 

sách, quản lý tài 

nguyên biên, Quy 

hoạch biển, BĐKH và 

thiên tai biển, Năng 

lƣợng tái tạo, Bảo tồn 

đa dạng sinh học biển, 

Vùng biển nhậy cảm 

Viện Nghiên cứu biển 

và hải đảo (Trƣớc đây 

là Viện Nghiên cứu 

quản lý biển và hải đảo) 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu đƣợc công bố, sách chuyên khảo 

( iệt kê công trình tiêu bi u đã công bố trong 5 năm gần nh t) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Là tác giả hoặc   

là đồng tác giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng/ 

nhà xu t bản) 

Năm 

công bố 
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1 Tạp ch  quốc tế    

1 PSSA-Management Tool for 

Protection of a Marine 

Biodiversity in the Vietnam 

East Sea 

Du Van Toan, 

Phung Dang 

Hieu 

Journal of Shipping and 

Ocean Engineering, 

USA, vol.8 
2011 

2 Study of Wave –Wind 

Interaction at  a Seawall 

Using a Numerical Wave 

Channel 

Phung Dang 

Hieu, Phan 

Ngoc Vinh, Du 

Van Toan 

Apllied Mathematical 

Modelling, S0307-

904X(14) 00208-X 

Elsevier, UK 

(Q1, SCI) 

2014 

2 Tạp ch  quốc gia    

1 Vùng biển đặc biệt nhậy cảm 

(PSSA) ven biển Quảng 

Ninh-Hải Phòng-Giải pháp 

Bảo vệ Môi trƣờng biển 

Dƣ Văn Toán  

TC Hàng hải, Bộ 

GTVT, 7/2012. 

ISSN 0868-314X 

2012 

2 

Mô phỏng nƣớc dâng bão kết 

hợp với thuỷ triều khu vực 

ven bờ Thừa Thiên Huế 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

 

Tạp chí Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ. 

ĐHQG HÀ NỘI, năm 

2013. Tập 29, số 1S  tr. 

16-26 

2013 

3 

Đặc điểm sức mạnh biển thế 

giới và đề xuất với Việt Nam 
Dƣ Văn Toán 

Tạp chí Nghiên cứu 

Quốc tế, Học viện 

Ngoại giao, số 3 (96), 

tháng 9/2013 

2013 

4 
Mô phỏng lan truyền dầu ven 

biển Đông Nam Bộ Việt 

Nam.  

Dƣ Văn Toán 

và Nguyễn 

Quốc Trinh 

TC Dầu khí, số 8/2013. 

PetroVietnam. Tr 52-

57. ISSN-0866-854X. 

2013 

2013 

5 

Mô phỏng  an truyền dầu 

trong s  cố tràn dầu trên vịnh 

Bắc Bộ bằng mô hình số trị.  

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

Tạp chí Khoa học Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

Khoa học T  

nhiên&Công nghệ.  Tập 

29,1S   tr. 168-178.  

ISSN 0866-8612) 

2013 

http://hmo.hus.vnu.edu.vn/file.php?file_id=629
http://hmo.hus.vnu.edu.vn/file.php?file_id=629
http://hmo.hus.vnu.edu.vn/file.php?file_id=629


 

 

 

358 

6 
Ứng dụng máng sóng số 

nghiên cứu sóng tƣơng tác và 

đê chắn sóng.  

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

TC Khoa học và Công 

nghệ biển, số 3/2013. 

Trang 105-115.  

ISSN 1859-3097. 

2013 

7 Mô hình cạnh tranh trong 

quần xã sinh vật nổi trên biển 

và ứng dụng tại biển Trung 

bộ 

Dƣ Văn Toán  

và Pham Lê 

Duy Anh 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 

số 12/2013. ISSN 0866-

7020 

2013 

8 
Mô hình hóa quá trình lan 

truyền vật trôi nổi trên Biển 

Đồng 

Dƣ Văn Toán, 

Phùng Đăng 

Hiếu, Nguyễn 

Quốc Trinh 

TC Khí tƣợng thủy văn, 

số 4/2014. ISSN: 0866-

8744 

2013 

9 Bƣớc đầu lƣợng giá tác động 

của biển đổi khí hậu đối với 

nghề cá biển Việt Nam bằng 

phƣơng pháp hàm sản xuất 

Nguyễn Ngọc 

Thanh, Nguyễn 

Việt Thành, Dƣ 

Văn Toán,  

TC Khoa học và Công 

nghệ Biển; tập 14, Số 1; 

2014: ISSN: 1859-3097 

2014 

10 Năng suất sinh học của quần 

xã Plankton vùng biển quần 

đảo Trƣờng Sa 

Dƣ Văn Toán, 

Nguyễn Ngọc 

Tiến 

TC Khoa học và Công 

nghệ Biển; tập 14, Số 1; 

2014: ISSN: 1859-3097 

2014 

11 Phân tích đánh giá thống kê 

các đặc trƣng bão biển Việt 

Nam (1954-2013) 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

 Khoa học và Công 

nghệ biển, số 2/T.14. 

ISSN: 1859-3097 

2014 

12 Đa dạng sinh học xuyên biên 

giới: Tiềm năng và chính 

sách 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

TC Môi trƣờng, Bộ 

TNMT, số 6. 

ISSN:1859-042X. 2013 

2014 

13 Năng suất sinh học của quần 

xã sinh vật phù du khu vực 

quần đảo Hoàng Sa – Việt 

Nam 

Dƣ Văn Toán 

và nnk  

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông Thôn, 

số 10/2014. . 

ISSN 0866-7020 

2014 

14 Hiện trạng ô nhiễm khí thải 

từ tàu biển và đề xuất giải 

pháp giảm thiểu 

Dư Văn Toán 

TC Môi trường, 

ISSN:1859-042X. số 

1,2/2015 

2015 

15 Giải pháp quản lý Thủy sinh 

vật biển ngoại lai 
Dƣ Văn Toán 

TC Môi 

trƣờngISSN:1859-042X 
2015 
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. số 4/2015 

16 Mô hình lan truyền thủy âm 

và tƣơng tác với các hoạt 

động ngầm tại vùng biển Việt 

Nam 

Dƣ Văn Toán, 

Nguyễn Văn 

Thao 

TC Khoa học và Công 

nghệ biển, T. 15. số 2. 

ISSN: 1859-3097. Năm 

2015 

2015 

17 Nguy cơ sa mạc hoá biển và 

đề xuất các giải pháp 
Dƣ Văn Toán 

Tạp chí Tia sáng, số 15, 

2016 
2016 

18 Thiết lập công viên biển hoà 

bình (MPP) tại Trƣờng Sa 

Dƣ Văn Toán, 

Vũ Hải Đăng 

Tạp chí Tia sáng, số 1, 

2016 
2016 

19 Phân vùng điện gió biển Việt 

Nam 

Dƣ Văn Toán, 

Nghiêm Thanh 

Hải 

Tạp chí Môi trƣờng 

chuyên đề Nghiên cứu, 

quý 1/2017 

2017 

20 Năng lƣợng sóng biển trên 

thế giới và đề xuất nghiên 

cứu, phát triển đối với các 

vùng biển Việt Nam. 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

Tạp chí Biến đổi khí 

hậu. Viện khoa học khí 

tƣợng thủy văn và biến 

đổi khí hậu. Số 2. 

Tr.105-111 

2017 

3 Hội nghị quốc tế    

1 

Simulation for object drift 

forecast in the Eats Vietnam  

sea by the leeway numerical 

method 

Du Van Toan, 

Nguyen Quoc 

Trinh, Nguyen 

Minh Huan, 

Phung Dang 

Hieu 

The 14th Asian 

Congress of  

Fluid Mechanics (14 

ACFM)  

October 15-19, 2013, 

Hanoi-Halong, 

Vietnam. Pp. 1141-

1151 

2013 

2 

Cơ sở khoa học xây dựng hồ 

sơ khu biển đặc biệt nhậy 

cảm (PSSA) Hạ Long-Cát Bà 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

Kỷ yếu HTKH quốc tế 

“Biển Đông-95”, Viện 

Hải dƣơng học Nha 

Trang 

2017 

4 Hội nghị quốc gia    

1 Hiện trạng phát triển năng 

lƣợng biển và đề xuất giải 

pháp cho Việt Nam.  

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

Tuyển tập báo cáo Hội 

thảo khoa học Quốc gia 

về khí tƣợng, thủy văn, 

2012 



 

 

 

360 

 môi trƣờng và biến đổi 

khí hậu. Nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thuật. Tập 

2:271-276. , 2012. 

2 
Tác động và đề xuất các giải 

pháp thích ứng với BĐKH tại 

xã ven biển Nam Trung Bộ 

Dƣ Văn Toán, 

Trần Thế Anh 

Hội thảo khoa học quốc 

gia “Đất ngập nƣớc và 

BĐKH” 

CRES,VNU.2012 

2012 

3 
Năng lƣợng tái tạo xanh trên 

biển Việt Nam 
Dƣ Văn Toán 

Hội thảo quốc gia “Tài 

nguyên thiên nhiên và 

tăng trƣởng xanh” 

CRES,VNU.2013 

2013 

4 
OHI-Ch  số phát triển bền 

vững sinh thái biển 

Dƣ Văn Toán, 

Phạm Lê Duy 

Anh 

Hội thảo quốc gia “Tài 

nguyên thiên nhiên và 

tăng trƣởng xanh” 

CRES,VNU.2013 

2013 

5 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin, định vị trong quản lý, 

giám sát tàu thuyền và biển 

tại Việt Nam 

Dƣ Văn Toán 

Kỷ yếu HTKH quốc gia 

“COMNAVI-2016”. 

NXBKHKT,  

2016 

6 

Bƣớc đầu lƣợng giá giá trị 

tiền tệ dịch vị HST biển VN 

hàng năm 

Dƣ Văn Toán 

HTKH quốc gia “MT 

và PTBV trong bối 

cảnh BĐKH. NXB Lao 

động,  

2016 

7 

Tác động của biến đổi khí 

hậu và sa mạc hóa trên biển 

trên thế giới và đề xuất với 

Việt Nam 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

Kỷ yếu HTKH quốc gia 

“BĐKH và đa dạng 

sinh học”, ĐHQGHN 

2017 

8 

Đặc khu thiên nhiên biển, hải 

đảo Việt Nam và giải pháp 

phát triển bền vững 

Dƣ Văn Toán, 

Nguyễn Thị 

Hƣờng 

Kỷ yếu HTKH quốc gia 

“Phát triển kinh tế biển 

bền vững”, ĐHQGHN 

2017 

9 

Đề xuất nhóm tiêu chí Biến 

đổi khí hậu trong Bộ tiêu chí 

Sức khỏe hệ sinh thái biển 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

Kỷ yếu HTKH quốc gia 

“BĐKH và đa dạng 

sinh học”, ĐHQGHN 

2017 
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Việt Nam 

5 Sách chuyên khảo    

1 Bảo vệ môi trƣờng biển Dƣ Văn Toán NXB ĐHQGHN 2005 

2 
Cẩm năng quy hoạch không 

gian biển cấp địa phƣơng 

Dƣ Văn Toán 

và nnk 

MCD, ĐH Stockhom 
2014 

3 Động lực học biển Dƣ Văn Toán 

và nnk 

NXB TNMT Hà Nội 
2017 

13. Số lƣợng văn bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu  ch  văn bằng bảo hộ giống 

cây trồng  thiết kế bố tr  mạch t ch hợp đã đƣợc cấp(nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

14.Số lƣợng công trình, kết quả nghiên cứu đƣợc áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa ch  áp 

dụng 

Thời gian  

1 Hồ sơ PSSA cho vùng bi n Hạ 

Long Cát Bà 

Trình IMO công nhận khu PSSA 

số 1 cho Việt Nam 

2016-2017. 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần 

đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm 

vụ KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chƣơng 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu-

xếp  oại, chưa 

nghiệm thu) 

Nghiên cứu luận cứ khoa 

học và thực tiễn xác định 

vùng biển đặc biệt nhậy 

cảm (PSSA) tại Việt Nam 

2010-2012 TNMT.06, Bộ 

TNMT Chủ nhiệm, Đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu, phân tích 

Chiến lƣợc biển Việt Nam 

2015 Bộ TNMT Chủ nhiệm, Đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá tiềm 

năng điện gió trên vùng 

biển thế giới và  Việt Nam 

2016 Bộ TNMT 
Chủ nhiệm, Đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá tiềm 

năng năng lƣợng sóng trên 

vùng biển thế giới và Việt Nam 

2017-2018 Bộ TNMT 
Chủ nhiệm, Đã 

nghiệm thu 
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Nghiên cứu sơ sở khoa học 

xây dựng Bộ Tiêu chí sức khỏe 

hệ sinh thái biển Việt Nam.  

2017-2019 TNMT.06, Bộ 

TNMT 
Chủ nhiệm, đang 

thực hiện 

Tên đề tài, dự án, nhiệm 

vụ KH&CN đã tham gia 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chƣơng 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Nghiên cứu tác động của 

BĐKH tới các huyện đảo 

Việt Nam 

2011-2013 Dự án thuộc 

CTMTQG về 

BĐKH 

Tham gia , Đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu tác động của 

BĐKH tới với các khu vực 

đất ngập nƣớc ven biển Việt 

Nam 

2011-2013 Dự án thuộc 

CTMTQG về 

BĐKH 

Tham gia , Đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu ứng dụng mô 

hình toán để dự báo sóng 

ven biển t nh Thừa Thiên 

Huế 

2011-2013   
ĐT KHCN t nh 

Thừá Thiên Huế 

Tham gia đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu, xây dựng các 

ch  thị môi trƣờng các đảo 

Việt Nam, áp dụng thử 

nghiệm tại đảo Cồn Cỏ, 

t nh Quảng Trị 

2011-2013  

ĐT KHCN 

TNMT.06, Bộ 

TNMT 

Tham gia đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của 

dự án đê biển Vũng Tàu –

 Gò Công tới các hệ sinh 

thái ven biển 

2012-2015  
Độc lập cấp Nhà 

nƣớc 

Tham gia đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng máng 

thí nghiệm sóng bằng số 

phục vụ nghiên cứu và thiết 

kế các công trình biển 

2012-2013 Quỹ NAFOSTED 
Tham gia, đã 

nghiệm thu 

Nâng cao năng lực ứng phó 

BĐKH vùng ven biển Việt 

Nam Áp dụng thí điểm 

đánh giá rủi ro sinh thái 

2012-2013 Dự án MCD, 

SIDA, MAB Tham gia, Đã 

nghiệm thu 
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(ERA) và tiếp cận dự trữ 

sinh quyển  

Lƣợng giá kinh tế do biến 

đổi khí hậu đối với thủy sản 

miền Bắc và đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu thiệt 

hại do biến đổi khí hậu  

2013-2015 KHCN về BĐKH  

cấp NN 
Tham gia, Đã 

Nghiệm thu 

Prevention of Pollution 

from ships through the 

adoption of Particularly 

Sensitive Sea Areas (PSSA) 

within South-East Asia 

2015-2016 
IMO/ NORAD 

/UNDP  

Tham gia, đã 

nghiệm thu 

Xây dựng hồ sơ đề cử 

Vƣờn quốc gia U Minh Hạ 

trở thành khu Ramsar 

2015-2016  WWF 
Tham gia, đã 

nghiệm thu 

Nghiên cứu xác định dòng 

RIP ven biển Việt Nam 
2017-2018 NAFOSTED Tham gia 

Nghiên cứu, đánh giá ĐTM 

với công trình điện gió, mặt 

trời trên vùng biển Việt 

Nam 

2017-2018 Bộ TNMT 

Tham gia 

Nghiên cứu, phân vùng rủi 

ro ô nhiễm môi trƣờng biển 

Việt Nam 

2017-2018 Bộ TNMT 

Tham gia 

16. Giải thƣởng(về KH&CN, về ch t  ư ng sản phẩm,...) 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số  ư ng các Hội đồng tư v n, xét 

duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, d  án KH&CN c p quốc gia hoặc 

tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) – 107 

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

1 Hội đồng Nghiêm thu ĐT Chƣơng trình cấp NN:  KC.08, KC 09, 

KC.05 
15 

2 Hội đồng Nghiêm thu  ĐT cấp quốc gia, (Nghị định thƣ, độc lập..) 20 

3 Hội đồng tƣ vấn xác định nhiệm vụ cấp Quốc gia 12 
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4 Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề án 47 của Chính phủ về Điều tra cơ 

bản TNMT biển, Các chƣơng trình, đề án khác 
30 

5 Hội đồng tƣ vấn, xác định nhiệm vụ và nghiệm thu đánh giá Đề tài KHCN của 

Bộ TNMT, ĐH Quốc gia HN, Viện KHCNVN, các T nh thành 
30 

18. Nghiên cứu sinh đã hƣớng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên 
Hƣớng dẫn hoặc 

đồng hƣớng dẫn 
Đơn vị công tác 

Năm bảo 

vệ  

19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tƣ vấn 

- Chính sách, quản lý, quy hoạch TNMT biển 

- Vật lý khí quyển, - Động lực biển, - Tƣơng tác biển, khí quyển, 

 - Năng lƣợng tái tạo và năng lƣợng biển, 

 - Biến đổi khí hậu, khí tƣợng thủy văn, thiên tai, môi trƣờng biển 

- Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

- Lịch sử văn hóa biển, hải đảo 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin đƣợc ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Hà Nội, ngày 11  tháng 11 năm 2018 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA 

CÁ NHÂN 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

Cá nhân 

(  

TS Dư Văn Toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

365 

LÝ LỊCH KHOA HỌC          

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÂN 

2. Năm sinh: 1974                                                   3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                                                 Năm đƣợc phong học hàm: 

    Học vị: Tiến sĩ Sinh học          Chuyên ngành: Sinh học cá biển         Năm đạt học vị: 

2010 

5. Chức danh nghiên cứu:       Nghiên cứu viên Cao cấp 

    Chức vụ:                              Phó Viện trƣởng, Trƣởng 

Phòng 

6. Điện thoại: CQ: 0225 356 5028;                 NR: 0225 664 8891;            Mobile:  

0912547390 

7. Fax: 0225 376 1521                    E-mail: quannv@imer.ac.vn                                                  

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký tham gia thực hiện ch nh nhiệm vụ:  

     Tên tổ chức : VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG BIỂN       

     Tên ngƣời Lãnh đạo: TS. TRẦN ĐÌNH LÂN                      

     Điện thoại ngƣời Lãnh đạo:   0225 356 5027 

     Địa ch  tổ chức: 246 phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng  

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Đại học Thủy sản 

Nha Trang 

Nuôi trồng thủy sản 1996 

Thạc sĩ Đại học Tổng hợp 

Philippin, Cộng 

hòa Philippin 

Sinh học biển 2002 

Tiến sĩ Viện Nghiên cứu 

Hải sản, Đại học 

Tổng hợp Tôkyô 

Sinh học biển 2010 

Thực tập sinh sau Tiến sĩ - Trung tâm Sinh 

thái biển Nhiệt đới 

(Leibniz Center for 

Tropical Marine 

Ecology), Đại học 

- Nghiên cứu cơ sở 

phục hồi các hệ sinh 

thái biển nhiệt đới 

- Ứng dụng công 

nghệ DNA trong 

11/2009 – 

2/2010 

 

 

02/211 – 
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Tổng hợp Bremen, 

CHLB Đức 

- Bảo tàng lịch sử 

tự nhiên Hoa Kỳ và 

Đại học Tổng hợp 

Quốc gia Bắc 

Carolina, Mỹ 

phân tích mẫu cá 

biển 

04/2011 

10. Quá trình công tác 

Thời gian  

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí 

công 

tác 

Tổ chức công tác Địa ch  Tổ chức 

1996 – 1999 Nghiên 

cứu 

viên 

Phòng Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật 

biển, Viện Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng Biển 

246 phố Đà Nẵng, 

thành phố Hải Phòng 

1999 – 2002 Học 

viên cao 

học 

Đại học Khoa học, 

Đại học Tổng hợp 

Philippin, Cộng hòa 

Philippin 

101 đƣờng Velasquez, 

thành phố Queozon, 

Metro Manila, Cộng 

hòa Philippin 

2005-2009 Nghiên 

cứu sinh 

Viện nghiên cứu Hải 

sản 

170 Lê Lai, thành phố 

Hải Phòng 

2009 – 2010 Nghiên 

cứu 

viên 

Phòng Bảo tồn biển 

và Đa dạng sinh học, 

Viện tài nguyên và 

Môi trƣờng Biển 

246 phố Đà Nẵng, 

thành phố Hải Phòng 

2010 – 2014 Nghiên 

cứu 

viên 

chính, 

Trƣởng 

Phòng 

Phòng Bảo tồn biển 

và Đa dạng sinh học, 

Viện tài nguyên và 

Môi trƣờng Biển 

246 phố Đà Nẵng, 

thành phố Hải Phòng 

2014 – nay Nghiên 

cứu 

Viện tài nguyên và 

Môi trƣờng Biển 

246 phố Đà Nẵng, 

thành phố Hải Phòng 
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viên 

chính, 

Phó 

Viện 

trƣởng 

11. Các công trình công bố chủ yếu ( iệt kê tối đa 05 công trình tiêu bi u đã công bố 

 iên quan đến đề tài, d  án đăng ký trong 5 năm gần nh t) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng công trình) 

Năm công bố 

1 Three new species of 

the genus Chlopsis 

(Teleostei: 

Anguilliformes: 

Chlopsidae) from the 

Indo-Pacific 

Đồng tác giả ZooTaxa 2015 

2 Cryptic genetic 

divergence in 

Scolopsis taenioptera 

(Perciformes: 

Nemipteridae) in the 

western Pacific Ocean 

Đồng tác giả Ichthyological 

research 

2017 

3 First record of the 

snowflake-patched 

moray 

Gymnothorax 

niphostigmus Chen, 

Shao, & Chen, 1996 

(Anguilliformes; 

Muraenidae) in 

Vietnam and its 

validity 

confirmed by DNA 

barcoding 

Tác giả Journal of applied 

ichthyology 

2018 
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4 Thành phần loài cá 

rạn san hô vùng biển 

Việt Nam 

Tác giả Khoa học – Công 

nghệ Thủy sản 

2014 

5 Đa dạng sinh học khu 

hệ cá đầm Nại, t nh 

Ninh Thuận 

Tác giả Khoa học Công 

nghệ biển 

2014 

12. Số lƣợng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, giống cây trồng đã đƣợc cấp (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký – nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp 

văn bằng 

 Chƣa có  

13. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - 

nếu có) 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa ch  áp 

dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

1 Quy hoạch chi tiết khu 

bảo tồn biển đảo Bạch 

Long Vỹ, Hải Phòng 

Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản, Bộ Nông nghiệp và  

Phát triển Nông thôn 

2009 – 2010 

2 Khoanh vùng các bãi 

đẻ nhóm cá rạn san hô 

tại một số khu bảo tồn 

biển của Việt Nam 

Viện Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam, Cục khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông 

nghiệp và  Phát triển Nông thôn) 

2009 – 2010 

3 Kế hoạch hành động 

về đa dạng sinh học 

thành phố Hải Phòng 

đến năm 2020 

Ủy Ban Nhân dân thành phố Hải 

Phòng 

2011 – 2012 

4 Nghiên cứu giải pháp 

phục hồi hệ sinh thái 

đầm, hồ ven biển đã bị 

suy thoái ở khu vực 

miền Trung 

Các Chi cục Thủy sản các t nh 

Ninh Thuận, Phú Yên và Thừa 

Thiên Huế 

2013-2015 

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây 
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thuộc  ĩnh v c nghiên cứu của đề tài, d  án đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài,d  án,nhiệm vụ 

khác đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề 

tài 

(đã nghiệm 

thu, chƣa 

nghiệm thu) 

Kế hoạch hành động về đa 

dạng sinh học thành phố Hải 

Phòng đến năm 2020 

2011-2012 

Kinh phí sự nghiệp môi 

trƣờng thành phố Hải 

Phòng 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu giải pháp phục 

hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven 

biển đã bị suy thoái ở khu 

vực miền Trung 

 

 

 

 

2013 – 

2015 

 

 

 

 

 

Chƣơng trình KH CN 

trọng điểm cấp nhà nƣớc 

“Nghiên cứu Khoa học và 

Công nghệ phục vụ phòng 

tránh thiên tai, bảo vệ môi 

trƣờng và sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên”. 

Mã số: KC.08/11-15 

Đã nghiệm thu 

 

Điều tra tổng thể hiện trạng 

và biến động đa dạng sinh 

học các các hệ sinh thái ven 

biển Việt Nam 

2016-2020 

Chƣơng trình 47 điều tra 

cơ bản tài nguyên và môi 

trƣờng biển 

Đang tiến hành 

Đánh giá tiềm năng nguồn 

lợi hệ sinh thái gò, đồi ngầm 

ven biển t nh Thừa Thiên 

Huế 

2015-2017 

Đề tài nghiên cứu Khoa 

học Công nghệ cấp t nh 

Thừa Thiên Huế 

Đã nghiệm thu 

Quy hoạch chi tiết khu bảo 

tồn biển Cô Tô – đảo Trần 
2017-2018 

Kinh phí sự nghiệp môi 

trƣờng t nh Quảng Ninh 
Đang tiến hành 

Tên đề tài,d  án,nhiệm vụ 

khác đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề 

tài 

(đã nghiệm 
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thu, chƣa 

nghiệm thu) 

Nghiên cứu hiện trạng môi 

trƣờng, biến động nguồn lợi, 

đa dạng sinh học hệ sinh thái 

vùng triều ven biển miền 

Bắc Việt Nam (từ Quảng 

Bình trở ra), đề xuất mô hình 

khai thác, nuôi trồng, bảo 

tồn và quản lý bền vững 

2012-2015 

Chƣơng trình KH CN 

trọng điểm cấp nhà nƣớc 

“Nghiên cứu khoa học và 

công nghệ phục vụ quản 

lý biển, hải đảo và phát 

triển kinh tế biển”, mã số 

KC.09/11-15 

Đã  nghiệm 

thu  

Lƣợng giá kinh tế các hệ 

sinh thái biển – đảo tiêu biểu 

phục vụ phát triển bền vững 

một số đảo tiền tiêu ở vùng 

biển ven bờ Việt Nam 

2012-2015 

Chƣơng trình KH CN 

trọng điểm cấp nhà nƣớc 

“Nghiên cứu khoa học và 

công nghệ phục vụ quản 

lý biển, hải đảo và phát 

triển kinh tế biển”, mã số 

KC.09/11-15 

Đã nghiệm thu 

15. Giải thƣởng (về KH&CN, về ch t  ư ng sản phẩm,...  iên quan đến đề tài, d  án 

đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng 

thƣởng 

1 Bằng chứng nhận lao động sáng tạo của BCH Tổng liên đoàn 

lao động Việt Nam cho chủ nhiệm công trình nghiên cứu “Giải 

pháp phục hồi các hệ sinh thái đầm, hồ đã bị suy thoái ở Miền 

trung” 

2016 

2 Bằng khen của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam năm đối với thành tích tham gia Hội đồng tƣ vấn Khoa học 

cấp Quốc gia về giải quyết hậu quả môi trƣờng sau sự cố môi 

trƣờng biển FORMOSA 

2016 

3 Giải thƣởng Cố Đô về khoa học công nghệ hạng A. Do UBND 2017 
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t nh Thừa Thiên Huế trao tặng cho tập thể tác giả cụm công trình 

“Nghiên cứu sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng 

vùng bờ biển Thừa Thiên Huế” 

16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

        Chƣa có 

 

Hải Phòng, ngày ........tháng .......năm 2018 

 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA  

CÁ NHÂN 

(Xác nhận và đóng d u) 

 

CÁ NHÂN 

(Họ , tên và  chữ  ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quân 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THẾ TIỆP 

2. Năm sinh:   20-10-1950                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam 

4.  Học hàm:                                                                       Năm đƣợc phong:  

     Học vị:   Tiến sĩ                                                               Năm đạt học vị: 1993 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

 Khoa học Tự nhiên          Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ           Khoa học Y dƣợc                       

 Khoa học Xã hội              Khoa học Nhân văn                                Khoa học Nông nghiệp        

       

 Mã chuyên ngành 

KH&CN: 
      Tên gọi:  Địa mạo cổ địa lý 

 

(Ví dụ:  mã chuyên 

ngành KH&CN: 
      Tên gọi:    

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân  oại  ĩnh v c nghiên cứu KH&CN ban 

hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN đư c đính kèm theo phiếu này) 

6. Chức danh nghiên cứu:   Nghiên cứu viên cao cấp 

    Chức vụ hiện nay: Viện trƣởng 

7. Địa chỉ nhà riêng:       P.605-CT2A-Khu ĐTM Nghĩa Đô 

8. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan:  Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ biển 

    Tên ngƣời đứng đầu:      TS. Nguyễn Thế Tiệp    

    Địa ch  cơ quan: 74-Ngõ 291-Đƣờng Lạc long Quân 

    Điện thoại: 0979518245   ; Fax:  ; Website:  

9. Quá trình đào tạo  

x 
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Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại Tổng hợp Hà Nôi Địa lý 1972 

Thạc sỹ    

Tiến sỹ Đại học Tổng hợp Hà Nôi Địa mạo biển 1993 

Thực tập sinh khoa học    

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng anh Trung bình Trung bình khá khá 

2 Tiếng Pháp Trung bình Trung bình       Khá Khá 

3 Tiếng Nga Trung bình Trung bình Trung bình Trung 

bình 

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

(từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

1973-1988 Nghiên cứu viên Địa mạo, địa chất biển Viện địa chất 

Viện KHCN Việt nam 

1989-2001 Nghiên cứu viên 

chính 

Địa chất địa vật lý biển Trung tâm địa chất biển 

Viện KHCN Việt nam 

2002-2004 Phân viện trƣởng Địa chất địa vật lý biển Phân viện Hải dƣơng học 

HN Viện KHCN Việt 

nam 

2005-2010 Viện trƣởng Địa chất địa vật lý biển Viện Địa chất và Địa vật 
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lý biển, VKHCN VN 

2011-2016 Viện trƣởng Địa chất địa vật lý biển Viện Nghiên cứu ứng 

dụng KHCN biển- 

LHH.KHKT 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu đƣợc công bố, sách chuyên khảo 

( iệt kê công trình tiêu bi u đã công bố trong 5 năm gần nh t) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Là tác giả hoặc   

là đồng tác giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng/ 

nhà xu t bản ) 

Năm công 

bố 

2 
Tập ATLAS các điều kiện tự 

nhiên và môi trƣờng vùng biển 

Việt Nam và kế cân 

Chủ biên 

Nhà xuất bản Khoa 

học tự nhiên và Công 

nghệ 

2010 

2 Sách chuyên khảo: Địa chất và 

tiềm năng khoáng sản Biển sâu 
Tác giả 

Nhà xuất bản Khoa 

học tự nhiên và công 

nghệ 

2011 

3 Sách chuyên khảo: 

Các loại tai biến vùng quần đảo 

Trƣờng Sa 

Tác giả 

Nhà xuất bản Khoa 

học tự nhiên và công 

nghệ 

2012 

4 
Lịch sử phát triển địa hình 

thềm lục địa và dải ven biển 

khu vực từ Đà Nẵng đến Phan 

Thiết  

 

Tác giả Tạp chí KHCN 2015 

5 
Nghiên cứu đặc điểm địa mạo, 

trầm tích và mối lên hệ giữa 

chúng để xác định dấu vết 

đƣờng bờ bờ cổ khu vực thềm 

lụa địa Đà Nẵng đến Phan 

Thiết 

Đồng tác giả Tạp chí KHCN biển 2015 

6 
Lịch sử phát triển hệ thống 

thềm biển khu vực Nam Trung 

Bộ trong mối quan hệ với dao 

động  mực nƣớc biển thời kỳ 

Đệ tứ 

Tác giả TC Địa chất 2016 
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13. Số lƣợng văn bằng độc quyền sáng chế  giải pháp hữu  ch  văn bằng bảo hộ giống cây 

trồng  thiết kế bố tr  mạch t ch hợp đã đƣợc cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

14. Số lƣợng công trình, kết quả nghiên cứu đƣợc áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa ch  áp dụng Thời gian  

1    

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chƣơng 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu-xếp 

 oại, chưa nghiệm 

thu) 

Đề tài  KC.09.18/06-10: 

Nghiên cứu cấu trúc địa chất 

vùng biển sâu trên 200 m 

nƣớc, nam Việt Nam làm cơ 

sở khoa học cho tìm kiếm 

khoáng sản liên quan 

2008-2010 

Chƣơng trình 

nghiên cứu biển 

cấp Nhà nƣớc 

KC.09/2006-2010 

Đã nghiệm thu 

Đề tài điều tra, đánh giá các 

loại hình tai biến tự nhiên 

khu vực quần đảo Trƣờng Sa 

và đề xuất giải pháp phòng 

chống làm giảm nhẹ những 

thiệt hại do chúng gây ra 

2008-2010 
Chƣơng trình Biển 

Đông - Hải đảo 
Đã nghiệm thu 

DA. Điều tra đặc điểm địa 

chất, dịa động lực, địa chất 

khoáng sản, địa chất môi 

2008-2011 ĐA.47. Chính phủ Đã nghiệm thu 
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trƣờng và dự báo tai biến địa 

chất vùng biển Việt Nam, độ 

sâu từ 30m đến 100m, tỷ lệ 

1: 500.000 

Nghiên cứu đặc điểm địa 

mạo và lịch sử hình thành 

các hệ thống thềm biển trên 

thềm lục địa và ven bờ miền 

Trung Việt Nam (từ Đà Nẵng 

đến Phan Thiết) trong mối 

quan hệ với sự thay đổi mực 

nƣớc biển và chuyển động 

kiến tạo 

2013-2015 

 

Nghiên cứu biển  

KC.09/11-15 

 

Đã nghiệm thu 

 Nghiên cứu tích hợp các 

điều kiện tự nhiên , môi 

trƣờng và đánh giá tài 

nguyên vùng quần đảo 

Trƣờng Sa, xây dựng cơ sở 

khoa học phục vụ định 

hƣớng phát triển kinh tế biển 

đảo và bảo vệ chủ quyền 

Quốc gia 

2013-2015 
Liên Hiệp Hội 

KHKTVN 
Đã nghiệm thu 

''Xây dựng cơ sở dữ liệu về 

tài nguyên và môi trƣờng 

vùng ven biển Nam Trung 

Bộ, đề xuất giải pháp quản lý 

và khai thác hiệu quả'  

2016 

Liên Hiệp Hội 

KHKTVN 

Đã nghiệm thu 

16. Giải thƣởng (về KH&CN, về ch t  ư ng sản phẩm, ...) 
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TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

1 Giải thƣởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ công trình 

ATLAS Quốc gia Việt Nam 

         2006 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số  ư ng các Hội đồng tư v n, xét duyệt, 

nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, d  án KH&CN c p quốc gia hoặc tương 

đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) 

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

1 Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu cấp quốc gia;KHCN biển 6 

2 Hội đồng tƣ vấn, nghiêm thu cấp quốc gia: KHCN Biến đổi khí hậu 2 

   

18. Nghiên cứu sinh đã hƣớng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên 
Hƣớng dẫn hoặc 

đồng hƣớng dẫn 
Đơn vị công tác 

Năm bảo 

vệ thành 

công 

1 Trần Anh Tuấn Hƣớng dẫn chính Viện Địa chất và Địa vật lý biển    2015 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin đƣợc ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

 

Hà Nội, ngày   21   tháng  11  năm 2016. 

                                                                     Ngƣời khai 

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

                                                                  Nguyễn Thế Tiệp 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

1. Họ và tên:       NGUYỄN THẾ LUÂN 

2. Năm sinh:       01/04/1985                                       Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                                                 Năm đƣợc phong học hàm: 

    Học vị:           Tiến Sĩ                                              Năm đạt học vị: 2018   

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên 

    Chức vụ:  

6. Địa ch  nhà riêng: Nhà 21, Tổ dân phố số 6, Phố Viên ,Phƣờng  Đức Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội. 

7. Điện thoại: CQ:                                               Mobile: 0326588345 

8. Fax:                                                                  E-mail: ntluan.wh@gmail.com 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài:  

Tên đơn vị: Phòng Thiết bị khảo sát và Quan trắc, Viện Địa chất và Địa Vật lý biển 

Tên ngƣời Lãnh đạo: TS. Đỗ Huy Cƣờng 

Địa ch  cơ quan: Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 

nghiệp 

Tiến sĩ Đại học Vũ Hán – Học 

Viện Trắc địa 

Hải dƣơng 2018 

Thạc sĩ Đại học Vũ Hán – 

HọcViện Trắc địa 

Trọng lực 2013 

Đại học Đại học Mỏ Địa Chất Địa chất 2009 

11. Quá trình công tác 
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Thời gian  

 

Vị tr  công tác Lĩnh vực 

chuyên môn 

Đơn vị công tác 

2009- 2010 Nghiên cứu viên Địa chất học Viện Địa chất 

và Địa Vật lý 

biền 

2010 -2013 Học nghiên cứu sinh Thạc sĩ Trọng lực học Đại học Vũ 

Hán – Học 

Viện Trắc địa 

2013- 2018 Học nghiên cứu sinh Tiến sĩ Hải dƣơng học Đại học Vũ 

Hán – Học 

Viện Trắc địa 

2018 - nay Nghiên cứu viên Trắc địa Cao 

cấp, Địa chất, 

địa mạo biển, 

Hải dƣơng 

học. Trọng lực 

học. 

Viện Địa chất 

và Địa Vật lý 

biền 

12. Một số công trình công bố chủ yếu  

T

T 

Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là 

tác 

giả 

hoặ

c là 

đồn

g 

tác 

giả 

Nơi công bố (tên tạp 

chí đã đăng công 

trình) 

Năm 

công 

bố 

1 Sách  giáo trình và các ấn 

phẩm khác đã công bố 

   

2 Tạp ch  quốc tế    

1 Characterisics of Cenozoic Tectonic Đồn 地质与资源： 2015 
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Stress Field of the  Red Rive Planin in 

VietNam 

g tác 

giả 

Geology and Resoures: 

2 

浅水多波束测深声呐关键技术剖析 
Tác 

giả 

海洋测绘：Hydrograp

hic Sunrverying and 

Charting 

2016 

3 

一种支持海量水深数据抽稀的边界

提取方法 

Tác 

giả 

      海洋地理息: 

Journal of Geomatics 
2018 

4 

一种多波束测深声线跟踪自适应分

层方法 
Tác 

giả 

海洋测绘：Hydrograp

hic Sunrverying and 

Charting 

2018 

5 

Determing The Existence Depth Of 

Source Boundary 

Đồn

g tác 

giả 

American Journal of 

Engineering Research 

(AJER) 

2018 

3 Tạp ch  quốc gia    

4 Hội nghị quốc tế    

5 Hội nghị trong nƣớc    

13. Số lƣợng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố tr  mạch 

t ch hợp bán dẫn, giống cây trồng đã đƣợc cấp… 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

14. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn  

T

T 
Tên công trình 

Hình thức, quy mô, địa ch  

áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

15. Các đề tài đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã 

chủ trì, tham gia 

Thời 

gian 

thực 

Cấp quản lý 

(cấp nhà 

nƣớc  bộ  cơ 

Tình 

trạng 

đề tài  
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hiện sở  khác)) 

1. Đề tài KC.09.18/06-10: Nghiên cứu cấu 

trúc địa chất vùng biển sâu trên 200m nƣớc, 

nam Việt Nam làm cơ sở khoa học cho tìm 

kiếm khoáng sản liên quan 

2008-

2010 

Chƣơng trình 

nghiên cứu 

biển cấp Nhà 

nƣớc 

KC.09/2006-

2010 

Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu đặc điểm địa 

mạo khu vực biển từ Nha Trang đến Bình 

Thuận. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu đặc điểm địa 

mạo khu vực biển từ Đà Nẵng đến Nha 

Trang. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

2. Ứng dụng tổ hợp phƣơng pháp Viễn Thám 

–GIS – GPS trong phát hiện và cảnh báo 

nhanh các tai biến địa môi trƣờng 
2007-

2009 

 

Đề tài NCKH 

cấp nhà nƣớc 

Thuộc chƣơng 

trình hợp tác 

theo nghị định 

thƣ giữa Việt 

Nam và Trung 

Quốc 

Đã nghiệm 

thu cuối 

năm 2009 

Đề tài nhánh 1: Các đặc trƣng địa hình địa 

mạo khu vực biển t nh Nghệ An và Thanh 

Hóa 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 

Đã 

Nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 2: Các đặc điểm địa mạo liên 

quan đến tai biến ngập lụt khu vực t nh Nghệ 

Chủ 

nhiệm 
Đề tài nhánh 

Đã 

Nghiệm 
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An và Thanh Hóa đề tài 

nhánh 

thu 

Đề tài nhánh 3: Cập nhật các thông tin biến 

động hình dạng bờ biển bằng ảnh bay khu 

vực Nghệ An và Thanh Hóa 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 

Đã 

Nghiệm 

thu 

3. Đề tài : Điều tra, đánh giá các loại hình tai 

biến tự nhiên khu vực quần đảoTrƣờng sa và 

đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm 

nhẹ những thiệt hại do chúng gây ra 

2008-

2010 

Chƣơng trình 

Biển Đông – 

Hải đảo 

Đã nghiệm 

thu cuối 

năm 2010 

Đề tài nhánh 1:Nghiên cứu đặc điểm dòng 

chảy ở bề mặt nƣớc biển khu vực Trƣờng Sa. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu đặc điểm dòng 

chảy ở độ sâu 25m 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 3:Nghiên cứu đặc điểm dòng 

chảy ở độ sâu 50m 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

4. DA. Điều tra đặc điểm địa chất, dịa động 

lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trƣờng 

và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt 

Nam, độ sâu từ 30m đến 100m, tỷ lệ 1: 

500.000 

2008-

2011 

ĐA.47. Chính 

phủ 

Đã nghiệm 

thu cuối 

năm 2011 
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Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu các đặc điểm 

trƣờng trầm tích khu vực biển từ Nhà Trang 

đến Bình Thuận. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu các đặc điểm và 

quy luật phân bố sa khoáng khu vực biển từ 

Nhà Trang đến Bình Thuận. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 3: Nghiên cứu và khoanh vùng 

các khu vực có tiềm năng khoáng sản khu 

vực biển từ Nha Trang đến Bình Thuận. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

 5. Ứng dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa 

chất và địa vật lý trong nghiên cứu các đới 

cấu trúc yếu liên quan đến xói lở đảo và phá 

hủy bờ kè khu vực Trƣờng Sa 

2011-

2012 

Đề tài NCKH 

cấp nhà nƣớc 

Thuộc Chƣơng 

trình biển đông 

và hải đảo 

Nghiệm 

thu cuối 

năm 2012 

Đề tài nhánh 1: Đặc điểm địa mạo khu vực 

Đảo Song Tử Tây xử lý từ ảnh vệ tinh 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 2: Đặc điểm địa mạo khu vực 

Đảo Nam Yết xử lý từ ảnh vệ tinh 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 3: Đặc điểm địa mạo khu vực 

Đảo Sơn Ca xử lý từ ảnh vệ tinh 

Chủ 

nhiệm  

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

6. Nghiên cứu các dạng tai biến tự nhiên 2011- Đề tài NCKH Nghiệm 
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tiềm ẩn liên quan đến biến đổi khí hậu lƣu 

vực Sông Hồng 

2012 

 

cấp nhà nƣớc 

Thuộc chƣơng 

trình hợp tác 

theo nghị định 

thƣ giữa Việt 

Nam và Trung 

Quốc 

thu cuối 

năm 2012 

Đề tài nhánh 1: Đặc điểm địa mạo khu vự bờ 

Sông Hồng khu vực Đan Phƣợng Hà Nội 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 2: Đặc điểm địa mạo khu vự bờ 

Sông Hồng liên quan đến  xói lỡ và bồi tụ 

khu vực bờ sông 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 3: Đặc điểm biến đổi đới lòng 

dẫn qua các thời kỳ xử lý từ ảnh Viễn thám 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

7. Đánh giá sự bất ổn định môi trƣờng địa 

chất tầng nông đới ven bờ sông Hồng khu 

vực Sơn Tây phục vụ quy hoạch thích ứng 

dân sinhMã số đề tài: VAST05.02/13-14 

 

2013-

2014 

 

Đề tài cấp 

VHLKH&CN

VN 

Khoa học trái 

đất 

Mã số hƣớng: 

VAST05 

 

Nghiệm 

thu cuối 

năm 2014 
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Đề tài nhánh 1: Thành lập bản đồ địa mạo 

khu vực Sông Hồng và lân cận từ Sơn Tây 

đến Hà Nội 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 2: Thành lập bản đồ dự báo xói 

lở bờ sông theo các đặc điểm địa chất 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 3: Thành lập bản đồ đánh giá 

biến đổi lòng dẫn theo mùa 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

8. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và lịch sử 

hình thành các hệ thống thềm biển trên thềm 

lục địa và ven bờ miền Trung Việt Nam (từ 

Đà Nẵng đến Phan Thiết) trong mối quan hệ 

với sự thay đổi mực nƣớc biển và chuyển 

động kiến tạo 

2013-

2015 

 

Nghiên cứu 

biển  

KC.09/11-15 

 

Đã nghiệm 

thu cuối 

năm 2015 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu xác định đƣờng 

bờ theo các chu kỳ dao động mực nƣớc biển 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu xác định 

đƣờng bờ bằng Phƣơng pháp địa chấn 

nông độ phân giải cao 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 3: Nghiên cứu xác định 

đƣờng bờ theo dấu hiệu địa mạo 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 
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nhánh 

9. Nghiên cứu tích hợp các điều kiện tự 

nhiên , môi trƣờng và đánh giá tài nguyên 

vùng quần đảo Trƣờng Sa, xây dựng cơ sở 

khoa học phục vụ định hƣớng phát triển kinh 

tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền Quốc gia 

2013-

2015 

Liên Hiệp Hội 

KHKTVN 

Đã nghiệm 

thu cuối 

năm 2015 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu đặc điểm môi 

trƣờng sinh thái biển khu vực quần đảo 

Trƣờng Sa. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu đặc điểm sóng 

khu vực quần đảo Trƣờng Sa. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

10.Ứng dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá một 

số đặc điểm điều kiện tự nhiên và môi 

trƣờng trên một số đảo lớn và vùng biển 

xung quanh thuộc quần đảo Trƣờng Sa phục 

vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc 

phòng- an ninh. 

2014-

2016 

 

Chƣơng trình 

khoa học và 

công nghệ độc 

lập cấp Nhà 

nƣớc về công 

nghệ vũ trụ 

giai đoạn 2012 

– 2015 

Đã nghiệm 

thu cấp nhà 

nƣớc 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu các  đặc trƣng 

địa mạo và biến đổi bải San hô khu vực đảo 

Sinh Tồn 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu các đặc trƣng địa 

mạo và biến đổi bải San hô khu vực đảo 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  
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Đề tài nhánh 3: Nghiên cứu các đặc trƣng địa 

mạo và biến đổi bải San hô khu vực đảo. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu  

11.''Xây d ng cơ sở dữ  iệu về tài nguyên và 

môi trường vùng ven bi n Nam Trung Bộ, đề 

xu t giải pháp quản  ý và khai thác hiệu quả'  

2016 
Liên Hiệp Hội 

KHKTVN 

Đã nghiệm 

thu cuối 

năm 2016 

Đề tài nhánh 1: Thu thập và đánh giá tài 

nguyên sa khoáng khu vực ven biển Nam 

Trung Bộ. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu các quy luật 

phân bố tập trung Sa khoáng. 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 

Đề tài nhánh 3: Nghiên cứu các tiền đề để 

hình thành Sa khoáng 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

Đề tài nhánh 
Đã nghiệm 

thu 
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12. “Ứng dụng ảnh vệ tinh VNRedsat -1 (và 

tƣơng đƣơng) trong nghiên cứu đánh giá tổng 

hợp hiện trạng và biến động môi trƣờng khu 

vực quần đảo Trƣờng Sa phục vụ bảo vệ môi 

trƣờng và quốc phòng an ninh”. Mã số đề tài 

VT-UD.04/17-20 
 

2017-

2019 

 

Đề tài cấp 

Nhà nƣớc 

thuộc Chƣơng 

trình khoa 

học và công 

nghệ cấp 

quốc gia về 

công nghệ vũ 

trụ 2016-2020 

Đang triển 

khai 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu đặc điểm địa 

mạo Antôn San hô trong khu vực quần đảo 

Trƣờng Sa(Cụm đảo Bình Nguyên) 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

 

Đề tài nhánh 
Đang triển 

khai 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu đặc điểm địa 

mạo Antôn San hô trong khu vực quần đảo 

Trƣờng Sa(Cụm đảo Song Tử) 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

 

Đề tài nhánh 
Đang triển 

khai 

Đề tài nhánh 3: Nghiên cứu đặc điểm địa 

mạo Antôn San hô trong khu vực quần đảo 

Trƣờng Sa(Cụm đảo Trƣờng Sa) 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

nhánh 

 

Đề tài nhánh 
Đang triển 

khai 

16. Giải thƣởng 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 
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17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

* Tham gia đào tạo SĐH (năm, cơ sở đào tạo) 

 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018 

 

 

 

Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

             Nguyễn Thế Luân 
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Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 
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Đại học 
Trƣờng Đại 

học Tổng 

hợp Hà Nội 

Địa chất  1983 

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

 

Vị tr  công tác Lĩnh vực chuyên môn Đơn vị 

công tác 

1984-1986 Hợp đồng khoa 

học 

Địa chất Viện Các 

Khoa học 

về Trái đất  

1986-1988 Trợ lý nghiên 

cứu 

Địa chất Viện Các 

Khoa học 

về Trái đất 

1988-2007 Nghiên cứu 

viên 

Địa chất Viện Địa 

chất 

2007- 5/2012 Nghiên cứu 

viên chính 

Địa chất Viện Địa 

chất 

6/2012 đến 

nay 

Trƣởng phòng 

Nghiên cứu 

viên hạng 2 

Địa chất Viện Địa 

chất và Địa 

vật lý biển 

4/2015- nay Chủ nhiệm 

Bộ môn 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

Khoa 

Địa mạo và Cổ địa lý Học viện 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

(GUST) 

12. Một số công trình công bố chủ yếu  

T Tên công trình Là Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng Năm 
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T (bài báo, công trình...) tác 

giả 

hoặc 

là 

đồng 

tác 

giả 

công trình) công 

bố 

1 Sách/ giáo trình và các 

ấn phẩm khác đã công 

bố 

   

2 Tạp ch  quốc tế    

1 
“Neogene Freshwater 

Stromatolites of 

Vietnam” 

Đồng 

tác giả 

Doklady Earth Sciences (ISSN 

1028-334X), Vol.443, part 2, 

pp.436-438, Moscow 'Online First' 

on SpringerLink: Vol. 433, 

N.2(2012), pp.436-438        

2012 

2 
“Freshwater 

Stromatolites with the 

cone-in-cone structure 

from the Neogene 

lacustrine sediments of 

Vietnam” 

Đồng 

tác giả 

Lithology and Mineral Resources 

(ISSN 0024-4902), Vol.48, No.1, 

pp.55-64, Moscow. 

2013 

3 
“New Anthracotheres 

(Cetartiodactyla, 

Mammalia) from the 

Paleogene of 

northeastern Vietnam: 

biochronogical 

implications” 

Đồng 

tác giả 

Journal of Vertebrate Paleontology 

(ISSN 0272-4634).  

DOI:10.1080/02724634.2014.9291

39 

2015 
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4 
“Lithofacies and 

depositional 

environments of the 

Paleogene/Neogene 

sediments in the Hoanh 

Bo Basin (Quang Ninh 

province, NE Vietnam)” 

Đồng 

tác giả 

Geology, Geophysic & 

Enviroment, vol.41 (4), pp.353-

369. ISSN 2299-8004 (e-ISSN 

2353-0790), Poland.  

2015 

5 
“Siderite Layers in the 

Fresh-Water Neogene 

Sediments of Vietnam” 

Đồng 

tác giả 

Lithology and Mineral Resources, 

Vol.51, No.2, pp.136-151. ISSN 

0024-4902 

2016 

6 
“Sedimentary petrology 

characteristics and their 

implications for 

provenance of Hoanh Bo 

Basin Neogene system in 

Quang Ninh province, 

north-eastern Vietnam” 

Đồng 

tác giả 

Geology, Geophysic & 

Enviroment, vol.43 (1), pp.69-87. 

ISSN 2299-8004 (e-ISSN 2353-

0790), Poland. 

http://dx.doi.org/10.7494/geol.201

7.43.1.69 

2017 

7 “Chemical weathering in 

Central Vietnam from 

clay mineralogy and 

major-element 

geochemistry of 

sedimentary rocks and 

river sediments” 

Đồng 

tác giả 

Heliyon 4 (2018), e00710 

DOI: 

10.1016/j.heliyon.2018.e00710 

 

20

18 

3 Tạp ch  quốc gia    

1 “Lịch sử phát triển các 

thành tạo trầm tích Đệ tứ 

đồng bằng Tuy Hòa” 

Tác 

giả 
Khoa học và Công nghệ bi n, tập 

12, số 4A, tr.136-143, Hà Nội. 

2012 

2 “Hiện trạng một số tai 

biến địa chất điển hình 

khu vực Tây Nguyên” 

Đồng 

tác giả 
Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 

số 17 năm 2013 (660), tr.89-96, Hà 

Nội. 

2013 

http://dx.doi.org/10.7494/geol.2017.43.1.69
http://dx.doi.org/10.7494/geol.2017.43.1.69


 

 

 

394 

3 “Nghiên cứu thành lập 

bản đồ địa hình đáy biển 

khu vực quần đảo 

Trƣờng Sa và Tƣ Chính- 

Vũng Mây tỷ lệ 

1:250.000” 

Đồng 

tác giả 
Khoa học và Công nghệ bi n, tập 

12, số 4A, tr.144-151, Hà Nội. 

2013 

4 “Biểu hiện của hố va 

chạm thiên thạch và các 

vấn đề địa chất liên 

quan” 

Đồng 

tác giả 
Địa ch t, Loạt A, 341-345, tr. 226-

229, Hà Nội 

2014 

5 “Bản đồ nguy cơ lũ quét- 

lũ bùn đá Tây Nguyên” 

Tác 

giả 
Các KH về TĐ, 36 (3CĐ), tr. 365-

372, Hà Nội 

2014 

6 “Nhận định bƣớc đầu về 

đặc điểm lũ quét- lũ bùn 

đá khu vực Tây Nguyên” 

Tác 

giả 
Các KH về TĐ, 37(2), tr.118-126, 

Hà Nội. 

2015 

7 “Statistical pattern 

integration using AHP 

and LR methods for 

rainfall-triggered 

landslide susceptibility 

mapping: A case study in 

Bao Thang- Lao Cai, 

Vietnam” 

Đồng 

tác giả 
Vietnam Water Cooperation 

Initiative 2018 (VACI2018), 

p.129-132. Vietnam National 

University Press, Hanoi. (ISBN: 

978-604-67-1059-2) 

2018 

4 Hội nghị quốc tế    

1 “Preliminary 

paleomagnetic results 

from Tertiary rocks from 

sedimentary basins in 

northern Vietnam and 

Đồng 

tác 

giả 

Abstract in proceedings the 

American Geophysica  Union’s 

46th annual Fall Meeting in San 

Francisco, California, 9-13 

December, 2013 

2013 
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tectonic implications” 

2 “Vulnerability 

assessment to sea level 

rise for southern coastal 

zone of Phu Yen 

province” 

Đồng 

tác 

giả 

Programme and abstract book of 

IOC/WESTPAC 9
th

 International 

Scientific Symposium, Nha Trang, 

Khanh Hoa, Vietnam, 22-25 April, 

2014, p.151-152. 

2014 

3 “Paleomagnetic Results 

From Miocene Basins in 

Northern Vietnam: 

Tectonic Implications” 

Đồng 

tác 

giả 

Poster and abstract in proceedings 

of Asia Oceania Geosciences 

Society’s 11
th

 Annual meeting. 

Sapporo, Japan 28/7-1/8/2014. 

(69a+69b) 

2014 

4 “Developmental history 

of Tertiary formations in 

the Ba River Fault Zone 

and adjacent area, South 

Central Vietnam” 

Tác 

giả 

Programme and abstract book of 

the 7
th

 International Workshop on 

Fluvian Sediment Supply to the 

South China Sea and 2
nd

 

International Workshop on South 

China Sea Deep, Kota Kinabalu, 

Sabah, Malaysia, 12-14 December 

2014 

2014 

5 “Geomorphic features of 

coastal zone from Tuy 

Hoa to Nha Trang, 

Central Vietnam” 

Tác 

giả 

Abstract of the Eighth 

Internationa  Workshop on “The 

fluvial sediment supply to the South 

China Sea”, 29-31 October 2015, 

Hanoi- Vietnam. p.27-28. 

2015 

6 “Palynological 

characteristics in two 

sediment cores in the 

Mekong river inner shelf 

in the Late Holocene” 

Đồng 

tác 

giả 

 Proceedings of “Viet-Pol 2015: 

Second International Conference 

on Scientific Research Cooperation 

between Vietnam and Poland in 

Earth sciences”, 5-7 November 

2015, Hanoi- Vietnam. Pub. Bach 

2015 
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Khoa. Pp. 84-92 (ISBN: 978-938-

550-6), Hanoi. 

7 “Magnetic susceptibility 

and paleoclimate at Hang 

Moi, Trang An, Ninh 

Binh” 

Đồng 

tác 

giả 

Proceedings of “Viet-Pol 2015: 

Second International Conference 

on Scientific Research Cooperation 

between Vietnam and Poland in 

Earth sciences”, 5-7 November 

2015, Hanoi- Vietnam. Pub. Bach 

Khoa. Pp. 370-378 (ISBN: 978-

938-550-6), Hanoi. 

2015 

8 “Depositional models for 

Neogene sedimentary 

basins from Northern 

Vietnam” 

Đồng 

tác 

giả 

International Symposium 

“Geodynamics and Geohazards in 

Vietnam and neiboring regions”.  

Pub. Science and Technology, 

pp.16-19, Hanoi. 

2016 

9 “Fractured pebbles in 

Cenozoic 

conglomerates along 

the Red River Fault 

Zone: a tool for tectonic 

study and earthquake 

estimation” 

Đồng 

tác 

giả 

International Symposium 

“Geodynamics and Geohazards in 

Vietnam and neiboring regions”.  

Pub. Science and Technology, 

p.83, Hanoi. 

 

2016 

1

0 
“Reconstuction of 

depositional 

environments in Hoanh 

Bo basin, Quang Ninh 

province, Vietnam” 

Đồng 

tác 

giả 

International Symposium 

“Geodynamics and Geohazards in 

Vietnam and neiboring regions”.  

Pub. Science and Technology, 

pp.141-142, Hanoi. 

2016 

1

1 
“Chemical weathering 

and its controlling factors 

in South Central 

Đồng 

tác 

giả 

Abstract and Program of “The 9th 

IOC/WESTPAC International 

Workshop on the Fluvial Sediment 

2016 
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Vietnam: Clay 

mineralogy and major-

element geochemistry of 

sedimentary rocks and 

river sediments” 

Supply to the South China Sea”, 

p.18, 24-26 November 2016, 

Chulalongcorn University, 

Thailand. 

1

2 
“Impact Assessment of 

Hoa Binh Reservoir on 

Sediment Discharge and 

Coastal Line Changes of 

Red River Delta 

(Vietnam)” 

Đồng 

tác 

giả 

Abstract and Program of “The 9th 

IOC/WESTPAC International 

Workshop on the Fluvial Sediment 

Supply to the South China Sea”, 

p.28, 24-26 November 2016, 

Chulalongcorn University, 

Thailand. 

2016 

1

3 
“Genetic types, 

distribution 

characteristics and 

forming conditions of 

bentonite clays in North 

Tây Nguyên region, 

Vietnam” 

Đồng 

tác 

giả 

Abstracts of The 5
th

 Symposium of 

IGCP 632 “Contineta  Crises of 

Jurassic: Major Extinction events 

and Environmental Changes within 

Lacustrine Ecosystems”. Museum 

of Northern Arizona, Flagstaff, 

Arizona, USA: September 28- 

October 2, 2017, p.18 

2017 

1

4 
“Sedimentary petrology 

of Hoanh Bo Basin 

(Quang Ninh province, 

Northeastern Vietnam): 

implications for 

paleoclimate change 

during Neogene period” 

Đồng 

tác 

giả 

Abstract and poster of The 4
th

 

International conference Scientific- 

Research cooperation betweeen 

Vietnam and Poland. AGH 

University of Science and 

Technology, 20-22 November 

2017, Poland. 

2017 

15 “Paleomagnetic results of 

Neogene strata in Eastern 

Vietnam and their 

Đồng 

tác giả 
Abstract in proceedings the 

American Geophysica  Union’s 

50th annual Fall Meeting in New 

2017 
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paleogeographic Implicat

ions" 

Orleans, Louisiana, 11-15 

December, 2017.  

1

6 
“Middle Miocene 

Clockwise Tectonic 

Rotaion of SE Vietnam” 

Đồng 

tác 

giả 

Abstract in proceedings the AOGS 

15
th

 Annual Meeting in Honolulu, 

Hawaii, 03-08 Jun 2018. 

2018 

1

7 
“New data on the age 

and sedimentary pattern 

of the Cao Bang Basin 

(Vietnam)”. 

Đồng 

tác 

giả 

Abstract in Proceedings of 15
th

 

Regional congress on Geology, 

Mineral and Energy Resources of 

Southeast Asia (GEOSEA 2018), 

16-17 October 2018, Hanoi, 

Vietnam, p.28-29. Publish house 

for Science and Technology, 497p 

2018 

1

8 
“Contribution to late 

Cenozoic tectonics of the 

Lao Cai basin (Red River 

Fault Zone, Vietnam): 

result of vitrinite 

reflectance analysis of 

Miocen strata as well as 

C
14

 dating and fractured 

classts analysis of 

Quaternary terraces” 

Tác 

giả 

Abstract in Proceedings of 15
th

 

Regional congress on Geology, 

Mineral and Energy Resources of 

Southeast Asia (GEOSEA 2018), 

16-17 October 2018, Hanoi, 

Vietnam, p.134-135. Publish house 

for Science and Technology, 497p. 

2018 

5 Hội nghị trong nƣớc    

1 “Hiện trạng tai biến địa 

chất điển hình khu vực 

Tây Nguyên” 

Đồng tác 

giả 

Hội thảo khoa học: “Một số kết quả 

nghiên cứu của Chương trình Tây 

Nguyên 3”, Hà Nội- 3/2013., Nxb. 

KHTN&CN, tr. 22-25, Hà Nội. 

2013 

2 “Khả năng sử dụng tổng 

hợp tài nguyên khoáng 

sản vùng Tây Nguyên” 

Đồng 

tác giả 

Hội thảo khoa học: “Một số kết quả 

nghiên cứu của Chương trình Tây 

Nguyên 3”, Hà Nội- 3/2013., Nxb. 

KHTN&CN, tr. 25-27, Hà Nội. 

2013 

3 “Đặc điểm trầm tích Jura 

bồn trũng Hà Cối (Đông 

Bắc Việt Nam)” 

Đồng 

tác giả 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN 

kỷ niệm 35 năm Viện Dầu khí Việt 

Nam. 5/2013. Nxb. KH&KT, tr.90-

2013 
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99, Hà Nội 

4 “Một số đặc điểm địa 

mạo khu vực Trƣờng Sa 

và Tƣ Chính- Vũng Mây” 

Đồng 

tác giả 

Tuy n tập báo cáo khoa học HNKH 

Địa ch t bi n toàn quốc  ần thứ 2 

(Hà Nội- Hạ Long 10-12/10/2013). 

Nxb. KHTN&CN, tr.207-218, Hà 

Nội. 

2013 

5 “Đặc điểm địa hình địa 

mạo đáy biển Nam Trung 

Bộ” 

Đồng 

tác giả 

Tuy n tập báo cáo khoa học HNKH 

Địa ch t bi n toàn quốc  ần thứ 2 

(Hà Nội- Hạ Long 10-12/10/2013). 

Nxb. KHTN&CN, tr.229-242, Hà 

Nội. 

2013 

6 “Các kiểu bờ biển khu 

vực Phú Yên- Khánh Hòa 

và vấn đề dự báo xu thế 

biến động bờ biển trong 

bối cảnh mực nƣớc biển 

dâng” 

Đồng 

tác giả 

Tuy n tập báo cáo khoa học HNKH 

Địa ch t bi n toàn quốc  ần thứ 2 

(Hà Nội- Hạ Long 10-12/10/2013). 

Nxb. KHTN&CN, tr.251-259, Hà 

Nội. 

2013 

7 “Đặc trƣng cấu trúc khu 

vực Vịnh Bắc Bộ theo 

phân tích số liệu khảo sát 

địa vật lý và địa chất 

mới” 

Đồng 

tác giả 

Tuy n tập báo cáo khoa học HNKH 

Địa ch t bi n toàn quốc  ần thứ 2 

(Hà Nội- Hạ Long, 10-12/10/2013). 

Nxb. KHTN&CN, tr.657-668, Hà 

Nội. 

2013 

8 “Tình hình lũ quét- lũ 

bùn đá khu vực Tây 

Nguyên” 

Đồng 

tác giả 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương 

trình Tây Nguyên 3, 107-117, Pleiku, 

29-30/11/2013. 

2013 

9 Phân vùng nguy cơ lũ 

quét- lũ bùn đá khu vực 

Tây Nguyên” 

Tác 

giả 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương 

trình Tây Nguyên 3, tr.118-129, 

Pleiku, 29-30/11/2013 

2013 

10 “Một số kết quả phân tích 

xác định trạng thái ứng 

suất gây biến dạng đá 

bằng phƣơng pháp hệ khe 

nứt cộng ứng và tƣơng 

quan định lƣợng khu vực 

đảo Cô Tô” 

Đồng 

tác giả 

Địa ch t và Tài nguyên Việt Nam 

(Tuy n tập BCKH HNKH toàn quốc 

kỷ niệm 70 năm phát tri n), tr.58-69. 

Nxb. KHTN CN, 667 tr., Hà Nội. 2015 

11 “Phân tích hình thái động 

lực một số bãi biển Trung 

Trung Bộ phục vụ dự báo 

biến đổi địa hình và phát 

triển du lịch” 

Đồng 

tác giả 

 Kỷ yếu HNKH kỷ niệm 40 năm Viện 

HLKHCNVN 1975-2015. Tiểu ban 

KH CN biển. Tóm tắt báo cáo, tr.18, 

Hà Nội. 

2015 

12 “Lịch sử phát triển các 

đồng bằng Tuy Hòa, 

Ninh Hòa và Nha Trang 

trong kỷ Đệ Tứ” 

Tác 

giả 

Kỷ yếu HNKH kỷ niệm 40 năm Viện 

HLKHCNVN 1975-2015. Tiểu ban 

KH CN biển. Tóm tắt báo cáo, 

tr.19-20, Hà Nội. 

2015 

13. Số lƣợng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố tr  mạch 

t ch hợp bán dẫn, giống cây trồng đã đƣợc cấp… 
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TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

14. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn  

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa 

ch  áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

15. Các đề tài đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì, tham 

gia 

Th

ời 

gia

n 

thự

c 

hiệ

n 

Tình trạng đề tài (thời 

điểm nghiệm thu, kết 

quả đạt đƣợc, xếp loại) 

Cấp quản lý 

(cấp nhà 

nƣớc  bộ  cơ 

sở  khác) 

Tham gia   Cấp Nhà 

nƣớc 

“Nghiên cứu, đánh giá khả 

năng khai thác, sử dụng tổng 

hợp khoáng sản và vị thế của 

chúng trong phát triển kinh tế 

- xã hội và bảo đảm an ninh - 

quốc phòng khu vực Tây 

Nguyên” (mã số TN3/T05). 

2011

-

2014 

Đã nghiệm thu năm 2015 Cấp Nhà nƣớc 

“Nghiên cứu một số dạng tai 

biến địa chất điển hình phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 

khu vực Tây Nguyên” (mã số 

TN3/T04) 

2011

-

2014 

Đã nghiệm thu năm 2015 Cấp Nhà nƣớc 

“Nghiên cứu so sánh tiến hóa 

trầm tích giai đoạn Holocene 

của châu thổ sông Hồng và 

châu thổ sông Trƣờng Giang, 

đề xuất giải pháp bảo vệ và 

khai thác dải ven biển châu 

thổ sông Hồng” (mã số: 

NĐT.0l.CHN/15) 

2015

-

2018 

Đang thực hiện Cấp Nhà nƣớc 

“Quá trình hình thành và phát 

triển các bồn trũng trầm tích 

Kainozoi và biến dạng địa 

2015

-

Đang thực hiện Cấp Nhà nƣớc 
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hình Đệ Tứ muộn dọc Đới đứt 

gãy Sông Hồng (Phần lãnh thổ 

Việt Nam)” 

2017 

Dự án thành phần: “Xây dựng 

bộ sƣu tập mẫu đá, khoáng vật 

và khoáng sản phần biển và 

hải đảo, miền Nam Việt Nam” 

(mã số: BSTMV.26/16-21) 

2016

-

2021 

Đang thực hiện Cấp Nhà nƣớc 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học, 

xây dựng hệ thống quan trắc 

cảnh báo trƣợt tự động tại một 

số khu đô thị trọng điểm khu 

vực Tây Nguyên”. 

2018

-

2020 

Đang thực hiện Cấp Nhà nƣớc 

Chủ trì   Cấp Bộ 

“Tiến hóa trầm tích đới ven bờ 

khu vực Tuy Hòa- Nha Trang 

trong mối liên quan với biến 

đổi khí hậu và dao động mực 

nƣớc biển kỷ Đệ tứ” (mã số 

VAST06.01/13-14) 

2013

-

2014 

Đã nghiệm thu năm 2015 Cấp Bộ 

“Nghiên cứu lịch sử phát triển 

các thành tạo trầm tích Đệ tam 

đới đứt gãy Cao Bằng- Tiên 

Yên, Đông Bắc Việt Nam và 

khoáng sản liên quan” (mã số 

VAST05.02/17-18) 

2017

-

2018 

Đang thực hiện Cấp Bộ 

“Đặc điểm cấu trúc khu vực 

trung tâm bồn trũng Sông 

Hồng và khoáng sản than nâu 

liên quan” (mã số 

QTPL01.02/18-19) 

2018

-

2019 

Đang thực hiện Cấp Bộ 

Tham gia     

“Điều tra, nghiên cứu xây 

dựng hồ sơ cho 50 đảo (có 

diện tích >1km
2
) trong hệ 

thống đảo ven bờ Bắc Bộ về vị 

thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế 

xã hội và các dạng tài nguyên 

phục vụ phát triển kinh tế biển 

và đảm bảo an ninh quốc 

phòng” (mã số 

2013

-

2014 

Đã nghiệm thu năm 2015 Cấp Bộ 
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VAST06.02/13-14) 

“Nghiên cứu biến động hình 

thái một số bãi biển khu vực 

Nam Trung Bộ, đề xuất giải 

pháp giảm thiểu xói lở, ổn 

định bãi và định hƣớng sử 

dụng phục vụ phát triển bền 

vững du lịch” (mã số 

VAST06.06/15-16) 

2015

-

2016 

Đã nghiệm thu năm 2018 Cấp Bộ 

“Nghiên cứu phát triển 

phƣơng pháp nhận dạng phân 

bố khe nứt nhằm xác định các 

pha hoạt động kiến tạo trong 

Kainozoi: Áp dụng cho vùng 

ven biển Hải Phòng-Quảng 

Ninh” (mã số VAST05.02/15-

16) 

2015

-

2016 

Đã nghiệm thu năm 2017 Cấp Bộ 

“Đánh giá tiềm năng dầu khí 

thuộc dải ven biển châu thổ 

Sông Hồng trên cơ sở nghiên 

cứu cấu trúc địa chất sâu bằng 

tổ hợp các phƣơng pháp địa 

vật lý” (mã số VAST06.01/15-

16) 

2015

-

2016 

Đã nghiệm thu năm 2017 Cấp Bộ 

“Điều tra, đánh giá đặc điểm 

biến động châu thổ ngầm cửa 

sông Đáy và các tác động của 

chúng đến quá trình xói lở, bồi 

tụ đới bờ trong khu vực” (mã 

số VAST.ĐTCB.02/16-17) 

2016

-

2017 

Đã nghiệm thu năm 2018 Cấp Bộ 

"Nghiên cứu, đánh giá một số 

nhân tố tác động tới biến đổi 

lòng dẫn và sạt lở bờ sông 

Hồng khu vực Sơn Tây- Gia 

Lâm (Hà Nội)" (mã số 

VAST05.05/16-17) 

2016

-

2017 

Đã nghiệm thu năm 2018 Cấp Bộ 

Chủ trì   Cấp cơ sở 

“Nghiên cứu điều kiện cổ môi 

trƣờng và cổ khí hậu trũng Na 

Dƣơng, t nh Lạng Sơn trong 

thời kỳ Đệ tam qua các phát 

hiện mới về cổ sinh” 

2018 Đang thực hiện Cấp cơ sở 
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Tham gia    

“Đặc điểm địa hình địa mạo 

đáy biển Nam Trung Bộ” 

2013 Đã nghiệm thu năm 2014 Cấp cơ sở 

“Nghiên cứu đặc điểm địa mạo 

khu vực trũng sâu Biển Đông 

Việt Nam” 

2014 Đã nghiệm thu năm 2015 Cấp cơ sở 

“Nghiên cứu đặc điểm địa mạo 

khu vực cụm đảo Song Tử - 

Quần đảo Trƣờng Sa (t nh 

Khánh Hòa)” 

2015 Đã nghiệm thu năm 2016 Cấp cơ sở 

“Nghiên cứu đặc điểm địa chất- 

địa mạo các bar cát biển 

Holocen muộn đới ven biển 

Thái Bình- Ninh Bình” 

2016 Đã nghiệm thu năm 2017 Cấp cơ sở 

“Đặc điểm Địa mạo vùng biển 

Tƣ Chính- Vũng Mây và phụ 

cận” 

2017 Đã nghiệm thu năm 2018 Cấp cơ sở 

Các tổ chức khác  

16. Giải thƣởng 

TT Hình thức và nội dung giải 

thƣởng 

Năm tặng thƣởng 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

* Tham gia đào tạo SĐH (năm, cơ sở đào tạo) 

            - Hƣớng dẫn 01 Thạc sỹ chuyên ngành Tài nguyên và Môi trƣờng tốt nghiệp 

năm 2014 tại Trƣờng Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội. 

            - Đồng hƣớng dẫn 01 Thạc sỹ chuyên ngành Địa chất học tốt nghiệp năm 

2015 tại Trƣờng Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội. 

            - Đồng hƣớng dẫn 01 Thạc sỹ chuyên ngành Địa chất khoáng sản và Thăm dò 

tốt nghiệp năm 2016 tại Trƣờng Đại học Mỏ- Địa chất. 

            - Đồng hƣớng dẫn 01 Thạc sỹ chuyên ngành Địa tầng và Trầm tích luận tốt 

nghiệp năm 2018 tại Trƣờng Đại học Tổng hợp Vacxava, Ba Lan. 

            - Đồng hƣớng dẫn 01 NCS chuyên ngành Môi trƣờng tại Học viện Khoa học 

và Công nghệ (Đang th c hiện) 

            - Đồng hƣớng dẫn 01 NCS chuyên ngành Địa chất học tại Học viện Khoa học 

và Công nghệ (Đang th c hiện) 
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            * Tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Trái Đất, Học viện Khoa học và 

Công nghệ. Chức danh: Chủ nhiệm Bộ môn Địa mạo và Cổ Địa lý. 

18. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy ch nh 

         Địa chất biển, Địa mạo biển và hải đảo, Các phƣơng pháp hiện đại trong nghiên 

cứu địa mạo và cổ địa lý, Khoáng sản biển 

19. Hƣớng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

19.1. Hƣớng nghiên cứu khoa học 

Địa chất biển, Tài nguyên khoáng sản biển, Địa mạo biển, Tai biến môi trƣờng, 

Môi trƣờng biển; Biến đổi khí hậu. 

19.2. Hƣớng phát triển công tác đào tạo  

Giảng dạy các môn học cho sinh viên và sau đại học ngành Quản lý biển, ngành 

Môi trƣờng, ngành Luật TNMT; 

Hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ, tiến sĩ 

theo hƣớng hiện đại, gắn với thực tế; Tăng cƣờng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, 

đào tạo và phục vụ yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên 

thiên nhiên, môi trƣờng. 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 

 Cá nhân 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

    

 

 

 

Phan Đông Pha 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Trần Đình Lân                    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 09/04/1961    Nơi sinh: Hải Phòng    

Quê quán: Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng Dân tộc: Kinh 

Học hàm, Học vị cao nhất: PGS, Tiến sĩ   Năm, nƣớc nhận học vị: 2007, VN 

Chức danh KH cao nhất: Nghiên cứu viên cao cấp        Năm bổ nhiệm: 2001 

Chức vụ: Viện trƣởng Viện Tài nguyên và Môi trƣờng biển 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trƣớc khi ngh  hƣu): Viện Tài nguyên và Môi trƣờng biển, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Chỗ ở riêng hoặc địa ch  liên lạc: 32 An Lạc, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Điện thoại liên hệ: CQ: 0225 3565 026/3761523  DĐ: 0913 065 077 

Fax: 0225 3761 521   Email: lantd@imer.vast.vn    

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo:   Đại học Tổng hợp Hà Nội (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc 

Gia HN) 

Ngành học: Địa lý – Địa chất  

Nƣớc đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp:   1983 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Môi trƣờng          Năm cấp bằng: 2000 

mailto:lantd@imer.vast.vn
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Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Địa lý                  Năm cấp bằng:  2007 

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Tên luận án: Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ 

Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng ch  thị môi trƣờng 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh   

2. Tiếng Nga 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: đọc tài liệu 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1984 – 1997 
Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng 
Cán bộ nghiên cứu khoa học 

11/1997 – 4/1998 

Văn phòng chƣơng trình Quản lý và 

ngăn ngừa ô nhiễm biển Đông á, 

Manila, Philippines 

Thực tập sinh nội trú 

1998 – 2002 
Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng 
Cán bộ nghiên cứu, Trƣởng phòng 

2002 – 2004 
Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng 

Cán bộ nghiên cứu, Phó Phân viện 

trƣởng 

2005 – 2/2014 Viện Tài nguyên và Môi trƣờng Biển 
Cán bộ nghiên cứu, Phó Viện 

trƣởng 

3/2014- nay Viện Tài nguyên và Môi trƣờng Biển Viện trƣởng 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (5 năm gần nhất đã nghiệm thu): 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Lĩnh vực ứng 

dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành…) 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 
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1.  
Xây dựng bộ ch  thị thƣơng tổn môi trƣờng 

vùng ven biển t nh Thừa Thiên – Huế 
2013 T nh Chủ nhiệm 

2.  

19 nhiệm vụ thuộc Dự án "Xây dựng hệ 

thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên - môi 

trƣờng, khí tƣợng thuỷ văn biển" do Cục 

Điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trƣờng 

biển chủ trì 

2014 Bộ Chủ nhiệm 

3.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn 

thải công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng (thí điểm giai đoạn I, 2009-

2011) 

2014 Thành phố Chủ nhiệm 

4.  
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trƣờng biển t nh Thanh Hóa 
2014 T nh Chủ nhiệm 

5.  

Lƣợng giá kinh tế các hệ sinh thái biển - 

đảo tiêu biểu phục vụ phát triển bền vững 

một số đảo tiền tiêu ở vùng biển ven bờ 

Việt Nam – KC 09.08/11-15 (2012-2015) 

2015 Nhà nƣớc Chủ nhiệm 

6.  

Nghiên cứu xây dựng luận cứ phục vụ lập 

qui hoạch các bãi đổ bùn cát do nạo vét 

trên địa bàn Hải Phòng (2015-2016) 

2016 
Thành phố Hải 

Phòng 
Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học chính đã công bố (tác giả chính): 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp ch  

1.  
Hình thái, phân bố trầm tích và đặc 

điểm bồi tụ bãi bồi ven biển huyện Kim 

Sơn. 

1991 

Tài nguyên và môi trƣờng biển, 

Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, tr. 

39-47. 

2.  

Đặc trƣng hình thái và độ hạt trầm tích 

của các thể cát ven biển và mối quan hệ 

với sự xói lở và bồi tụ ở vùng cửa sông 

Bạch Đằng 

1994 

Tài nguyên và Môi trƣờng biển, 

II, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, tr. 43 - 47 

3.  

Một số kết quả ứng dụng tƣ liệu viễn 

thám trong nghiên cứu dải ven bờ ở 

Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng. 

1996 

Tuyển tập Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển, tập 3, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 93-
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103. 

4.  Đặc điểm môi trƣờng trầm tích hiện đại 

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. 

1996 

Tài nguyên và môi trƣờng biển, 

tập III, nhà xuất bản KHKT, Hà 

Nội, tr. 36-43. 

5.  Hình thái địa hình và trầm tích hiện đại 

vùng biển ven đảo Bạch Long Vỹ. 

1996 
Tài nguyên và môi trƣờng biển, 

tập III, nhà xuất bản KHKT, Hà 

Nội, tr. 27-35. 

6.  
Nội dung cơ sở dữ liệu phục vụ đánh 

giá nhanh môi trƣờng đới bờ biển Việt 

Nam 

1999 

Tài nguyên và Môi trƣờng biển, 

VI, NXB Khoa Học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, tr. 117-126. 

7.  

Marine Protected Area as an Initiative 

for Sustainable Development in the 

Coastal Zone of Vietnam: Hon Mun 

Protected Area Pilot Project 

2000 

Proceedings of the International 

Conference Sustainable 

Development of Coastal Zones 

and Instruments for Its 

Evaluation, Bremerhaven, 

Germany, 23 – 26 October 2000, 

pp. 220 – 225. 

8.  

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu tài 

nguyên trong quản lí tổng hợp đới bờ 

biển, nghiên cứu ở vùng bờ biển Hải 

Phòng 

2000 

Tài nguyên và Môi trƣờng biển, 

VII, NXB Khoa Học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, tr. 267-280. 

9.  
Tiếp cận lồng ghép tƣ liệu không gian 

trong lập kế hoạch quản lý tổng hợp đới 

bờ biển. 

2001 

Tuyển tập Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển, tập 8, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 85-

98. 

10.  
Một số kết quả ứng dụng viễn thám và 

hệ thông tin địa lí nghiên cứu tai biến 

môi trƣờng vùng bờ tây vịnh Bắc Bộ. 

2002 

Tài nguyên và Môi trƣờng biển, 

IX, NXB Khoa Học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, tr. 52-64 

11.  
Giới thiệu các công cụ kỹ thuật hỗ trợ 

2002 Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao năng 
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quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ 

Long hiện nay 

lực quản lý tổng hợp vùng bờ 

t nh Quảng Ninh, Việt Nam, 14 - 

17 tháng 10 năm 2002, Hà Nội – 

Hạ Long, tr. 72 -79. 

12.  
Ứng dụng tƣ liệu viễn thám nghiên cứu 

biến động lòng sông t nh Thừa Thiên – 

Huế 

2003 

Tài nguyên và Môi trƣờng biển, 

X, NXB Khoa Học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, tr. 318 - 329. 

13.  Xây dựng bản đồ sinh cƣ biển ở khu Di 

sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long 

2003 

Kỷ yếu Hội thảo Đa dạng sinh 

học Khu Di sản Thiên nhiên Thế 

giới Vịnh Hạ Long, 23-24 tháng 

12 năm 2003, Hà Nội - Hạ Long, 

tr. 94-101. 

14.  Định giá tổn thất môi trƣờng do hoạt 

động nuôi tôm ven biển. 

2003 

Báo cáo tổng kết đề tài. Lƣu tại 

Viện Tài nguyên và Môi trƣờng 

Biển. 

15.  

Một số kết quả sử dụng tƣ liệu viễn 

thám trong nghiên cứu quản lý tổng 

hợp vùng đầm phá ven bờ Thừa Thiên - 

Huế. 

2003 

Tuyển tập Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển, tập 10, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 269-

278. 

16.  
Quản lý môi trƣờng cảng tại Việt Nam 

2003 

Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng và Khoa Sinh thái Nhân 

văn - Đại học Tự do Bruxel, B , 

368 tr. 

17.  Nghiên cứu cơ sở qui hoạch môi trƣờng 

tổng hợp khu kinh tế Đình Vũ 

2004 

Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng và Khoa Sinh thái Nhân 

văn - Đại học Tự do Bruxel, B , 

320 tr. 

18.  
Tiếp cận lƣợng hoá trong chi phí môi 

2004 Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ 
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trƣờng nuôi tôm ven biển Bắc Việt 

Nam”, 

niệm 45 năm ngày thành lập 

Phân viện Hải dƣơng học tại Hải 

Phòng, tháng 12 năm 2004, Hải 

Phòng, tr. 65 - 79. 

19.  
Systematic Approach to Study of 

Marine Resources in the Coastal 

Region of Hai Phong – Quang Ninh 

2005 
Journal of Science, Nat., Sci., & 

Tech., XXI(4), pp. 17-29. 

20.  
Ứng dụng mô hình thực nghiệm ƣớc 

tính chi phí môi trƣờng nuôi tôm ven 

biển 

2005 

Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Bảo 

vệ môi trƣờng và nguồn lợi thuỷ 

sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 

tr. 682-690. 

21.  
Lồng ghép các yếu tố môi trƣờng vào 

qui hoạch phát triển khu kinh tế Đình 

Vũ, Hải Phòng 

2006 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, 6 (1), tr. 28-40. 

22.  

Nghiên cứu xây dựng ch  thị môi 

trƣờng, sinh thái trong sử dụng hợp lí 

tài nguyên thiên nhiên biển vùng vịnh 

Hạ Long – Bái Tử Long 

2006 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, Phụ trƣơng 6 (1), tr. 15-24. 

23.  

Application of remote sensing and GIS 

to study on coastal environmental 

hazards in the west Tonkin Gulf. The 

role of mangrove and coral reef 

ecosystems in natural disaster 

mitigation and coastal life 

improvement, Phan Nguyen Hong 

(ed.). 

2006 
IUCN, MERD, Ha Noi: tr. 79-

86. 

24.  
Ứng dụng viễn thám đánh giá các ch  

thị phát triển bền vững hệ sinh thái 

vùng triều Hải Phòng - Quảng Ninh 

2007 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, 3(T.7), tr.76-85. 

25.  
Phân tích các ch  thị môi trƣờng và sinh 

thái phục vụ quản lý và sử dụng hợp lý 

tài nguyên biển: Nghiên cứu thử 

2007 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc 

gia “ Biển Đông – 2007”, Nha 

Trang, 12-14/9/2007, tr. 99-108. 
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book “Climate of Coastal 

2011 
Published by Coastal & Marine 

Union - EUCC (Leiden, the 



 

 

 

412 

Cooperation”, Robbert Misdorp 

(editor), 208 pages. 
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biển, tập 13, số 2; 2013. tr. 178-

186. 

41.  
Lồng ghép vấn đề Môi trƣờng vào qui 

hoạch hệ thống giao thông liền cảng ở 

Hải Phòng 

2012 

Tuyển tập Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển, XVII. NXB. Khoa 

học Tự nhiên và Công nghệ, Hà 

Nội. tr. 15-25 

42.  
Cơ sở phƣơng pháp xây dựng ch  thị 

thƣơng tổn môi trƣờng: Nghiên cứu ở 

vùng bờ biển Thừa Thiên – Huế 

2012 

Tuyển tập Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển, XVII. NXB. Khoa 

học Tự nhiên và Công nghệ, Hà 

Nội. tr. 31-39 

43.  Thử đánh giá thƣơng tổn môi trƣờng 

đất vùng ven biển Thừa Thiên – Huế 

2012 

Tuyển tập Tài nguyên và Môi 

trƣờng biển, XVII. NXB. Khoa 

học Tự nhiên và Công nghệ, Hà 

Nội. tr. 39-50 

44.  

Environmental Stresses and Resource 

Use in Coastal Urban and Peri-Urban 

Regions DPSIR Approach to SECOA's 

17 Case Studies 

2014 

Sapienza Universita Editrice 

DigiLab. 430p. ISBN: 978-88-

98533-23-7, DOI: 

http://dx.doi.org/10.13133/978-

88-98533-23-7 

45.  Assessment of Natural Resources Use 

for Sustainable Development - DPSIR 

2014 
Chapter 9 in “Environmental 

Stresses and Resource Use in 

https://www.researchgate.net/publication/263506596_Environmental_Stresses_and_Resource_Use_in_Coastal_Urban_and_Peri-Urban_Regions_DPSIR_Approach_to_SECOA%27s_17_Case_Studies?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/263506596_Environmental_Stresses_and_Resource_Use_in_Coastal_Urban_and_Peri-Urban_Regions_DPSIR_Approach_to_SECOA%27s_17_Case_Studies?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/263506596_Environmental_Stresses_and_Resource_Use_in_Coastal_Urban_and_Peri-Urban_Regions_DPSIR_Approach_to_SECOA%27s_17_Case_Studies?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/263506596_Environmental_Stresses_and_Resource_Use_in_Coastal_Urban_and_Peri-Urban_Regions_DPSIR_Approach_to_SECOA%27s_17_Case_Studies?ev=prf_pub
http://dx.doi.org/10.13133/978-88-98533-23-7
http://dx.doi.org/10.13133/978-88-98533-23-7
https://www.researchgate.net/publication/263506596_Environmental_Stresses_and_Resource_Use_in_Coastal_Urban_and_Peri-Urban_Regions_DPSIR_Approach_to_SECOA%27s_17_Case_Studies?ev=prf_pub
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Ngƣời khai k  tên 

 

 

 

                                  TS. Trần Đình Lân 



 

 

 

417 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN  

VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

            ———————————— 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

 Tên ngành:    Quản lý biển đảo và đới bờ  

 Mã số        :    8850104 

           Trình độ    :    Thạc sĩ 

 

TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

1 Về ngành đào tạo 

1.1 

Ngành đề nghị cho phép 

đào tạo phù hợp với nhu 

cầu nguồn nhân lực (trên 

cơ sở kết quả khảo sát); 

 

Ngành Thạc sĩ Quản lý biển và đới bờ đƣợc đề 

nghị cho phép đào tạo phù hợp với nhu cầu 

nguồn lực: 

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 

07 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

Việt Nam. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 

năm 2013 Nghị quyết hội nghị lần thứ  8 

BCHTW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế”; 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

- Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT ngày 30 

tháng 12 năm 2011 về việc phê duyệt quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Tài nguyên và 

Môi trƣờng giai đoạn 2012 – 2020. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 

năm 2013 Nghị quyết hội nghị lần thứ  8 

BCHTW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế”. 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 

năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về Chiến 

lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội là một đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và môi trƣờng nên chƣơng trình đào 

tạo Thạc sĩ Quản lý biển và đới bờ là chƣơng 

trình đào tạo ứng dụng theo hƣớng tiếp cận 

Quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Theo khảo sát của nhà trƣờng năm 2018, số 

lƣợng sinh viên chuyên ngành Quản lý biển tốt 

nghiệp có việc làm và học nâng cao chiếm 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

74%, trong đó làm việc trong khu vực Nhà 

nƣớc chiếm 23%, làm trong khu vực tƣ nhân 

chiếm 67%, làm trong đơn vị liên doanh với 

nƣớc ngoài đạt 3% 

1.2 

Đƣợc xác định trong 

phƣơng hƣớng/kế hoạch 

phát triển của cơ sở đào 

tạo; 

 

-Ngành Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ của 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội xây dựng theo định hƣớng phát triển của 

Nhà trƣờng dựa trên lợi thế về cơ sở vật chất, 

nguồn lực hiện có của nhà trƣờng: 

+ Quyết định số 2202/QĐ-TĐHHN, 

15/06/2016 của Trƣờng Tài nguyên và Môi 

trƣờng Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

Chiến lƣợc phát triển Trƣờng Đại họcTài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội giai đoạn 2016-

2020 

+ Quyết định số 2783/QĐ-TĐHHN ngày 

22/07/2016 của Trƣờng Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc “Ban hành Chiến lƣợc phát 

triển công tác đào tạo Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035” 

Đáp ứng 

1.3 

Ngành phải thuộc Danh 

mục giáo dục, đào tạo cấp 

IV trình độ đại học hiện 

hành; 

Ngành đào tạo thuộc Danh mục với mã số 

8850104 Trình độ Thạc sĩ Quản lý biển đảo và 

đới bờ theo Thông tƣ 25/2017/TT-BGDĐT 

ngày 10 tháng 10 năm 2017 Ban hành danh 

mục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

 

1.4 

Quyết nghị của Hội đồng 

trƣờng/Hội đồng quản trị 

thông qua việc mở ngành 

đăng ký đào tạo; 

 

- Ngành Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ đã 

đƣợc thông qua theo Chiến lƣợc phát triển 

trƣờng tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch 5 

năm và đã đƣợc Bộ TNMT phê duyệt. 

- Quyết định số 803/QN-TĐHHN-HĐT, ngày 

11/03/2019 thông qua chủ trƣơng mở mới 

ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý 

biển đảo và đới bờ. 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 

1.5 

Ngành mới (thuyết minh 

đƣợc tính thực tiễn và 

kinh nghiệm đào tạo của 

một số nƣớc); 

Ngành này đã đƣợc đào 

tạo ở nƣớc ngoài; đang  

thí điểm ở Việt Nam hoặc 

là trƣờng đầu tiên thí 

điểm; 

Chƣơng trình đào tạo 

tham khảo của 2 trƣờng 

đại học đã đƣợc kiểm định 

ở nƣớc ngoài; 

Có ít nhất 02 ý kiến về sự 

cần thiết đào tạo của 02 cơ 

quan, tổ chức có nhu cầu 

- Chƣơng trình Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới 

bờ tham khảo các chƣơng trình nƣớc ngoài: 

+ Thạc sĩ quản lý tổng hợp ven bờ- Trƣờng 

Đại học Aegean, Hy Lạp 

+ Thạc sĩ quản lý hệ thống ven biển- Trƣờng 

Đại học Glasgow, Anh 

+ Thạc sĩ quản lý đới bờ- Trƣờng Đại học 

Đông Nam NOVA, Floria, Hoa Kỳ 

- Chƣơng trình Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới 

bờ tham khảo các chƣơng trình trong nƣớc: 

+ Thạc sĩ Quản lý Biển đảo và đới bờ, ĐH Tài 

nguyên và môi trƣờng TPHCM 

+ Thạc sĩ kinh tế biển , ĐH Quốc gia, Hà Nội 

+ Thạc sỹ Kỹ thuật công trình biển và quản lý 

vùng bờ, ĐH Thủy lợi HN 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

sử dụng nguồn nhân lực 

sau đào tạo. 

 

- Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ đã có 

trong danh mục mã ngành cấp IV 

- 05 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 05 cơ 

quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân 

lực sau đào tạo  

+ Viện Địa chất và Địa vật lý biển 

+ Viện Tài nguyên và Môi trƣờng biển 

+ Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi 

trƣờng biển, hải đảo. 

+ Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo. 

+ Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển. 

1.6 

Ngành đào tạo trình độ đại 

học/thạc sĩ là ngành đúng 

hoặc ngành gần (nếu 

không có ngành đúng) là 

điều kiện đầu vào của 

ngành đăng ký đào tạo 

trình độ thạc sĩ/tiến sĩ đã 

đƣợc đào tạo hình thức 

chính quy tại cơ sở đào tạo 

và có sinh viên/học viên đã 

tốt nghiệp. 

Ngành đào tạo trình độ đại học Quản lý biểnlà 

ngành đúng, là điều kiện đầu vào của ngành 

Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ, đã đƣợc 

đào tạo hình thức chính quy tại cơ sở đào tạo 

và có sinh viên đã tốt nghiệp 02 khóa đại học 

chính quy. 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 

2 Đội ngũ giảng viên 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

a) 

Có ít nhất năm (5) giảng 

viên cơ hữu có chức danh 

giáo sƣ, phó giáo sƣ, có 

bằng tiến sĩ khoa học, tiến 

sĩ ngành đúng hoặc ngành 

gần với ngành đăng ký 

đào tạo và không trùng 

với danh sách giảng viên 

cơ hữu là điều kiện mở 

ngành đào tạo cùng trình 

độ của các ngành khác; 

trong đó có ít nhất 01 giáo 

sƣ hoặc phó giáo sƣ đúng 

ngành chịu trách nhiệm 

chủ trì, tổ chức thực hiện 

chƣơng trình đào tạo và 

cam kết đảm bảo chất 

lƣợng đào tạo trƣớc cơ sở 

đào tạo và xã hội;  

Giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào 

tạo các học phần trong Chƣơng trình Thạc sĩ 

Quản lý biển đảo và đới bờ có tổng số 11 

ngƣời, bao gồm 03 Phó Giáo sƣ và 8 Tiến sĩ, 

có chuyên ngành đúng hoặc gần với ngành 

đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách 

giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào 

tạo cùng trình độ của các ngành; trong đó có 

01 phó giáo sƣ đúng ngành chịu trách nhiệm 

chủ trì, tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo 

và cam kết đảm bảo chất lƣợng đào tạo trƣớc 

cơ sở đào tạo và xã hội;  

 

Đáp ứng 

b) 

Giảng viên giảng dạy đủ 

điều kiện; các giảng viên 

khác phải có trình độ thạc 

sĩ trở lên. Giảng viên cơ 

hữu tham gia giảng dạy ít 

nhất 70% khối lƣợng 

chƣơng trình đào tạo; khối 

Các giảng viên có đủ điều kiện tham gia giảng 

dạy theo quy định về đào tạo thạc sĩ 
Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

lƣợng kiến thức còn lại do 

giảng viên th nh giảng 

(trong và ngoài nƣớc) đã 

đƣợc ký kết hợp đồng 

th nh giảng với cơ sở đào 

tạo thực hiện. Các giảng 

viên cơ hữu và th nh giảng 

đều phải có bằng cấp phù 

hợp với nội dung các học 

phần đƣợc phân công 

giảng dạy;  

c) 

 Đảm bảo điều kiện về 

nghiên cứu khoa học đối 

với mỗi giảng viên đứng 

tên chủ trì mở ngành và 

mỗi giảng viên giảng dạy 

lý thuyết phần kiến thức 

cơ sở ngành, chuyên 

ngành theo quy định tại 

điểm d, khoản 2 Điều 2 và 

điểm d, khoản 2 Điều 3; 

Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa học đối 

với mỗi giảng viên đứng tên chủ trì mở ngành 

và mỗi giảng viên giảng dạy lý thuyết phần 

kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành theo quy 

định tại điểm d, khoản 2 Điều 2 và điểm d, 

khoản 2 Điều 3; 

 

Đáp ứng 

d) 

30% khối lƣợng kiến thức 

còn lại do giảng viên th nh 

giảng đã đƣợc ký kết hợp 

đồng th nh giảng với cơ 

sở đào tạo thực hiện; 

Các giảng viên th nh giảng đã đƣợc Nhà 

trƣờng ký hợp đồng th nh giảng 
Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

đ)  

 

Đối với cơ sở đào tạo 

ngoài công lập, phải có tối 

thiểu 40% giảng viên ở 

trong độ tuổi lao động; 

Không phải đối tƣợng yêu cầu Đáp ứng 

e) 

Đối với mở ngành theo 

Danh mục giáo dục đào 

tạo có mã số gồm 7 chữ số 

nếu đƣợc ghép từ nhiều 

chuyên ngành của danh 

mục giáo dục đào tạo có 

mã số gồm 8 chữ số thì 

đội ngũ giảng viên phải 

đảm bảo theo quy định 

của khoản 2 Điều 2 và 

Điều 3. 

Ngành Thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ theo 

Danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 7 

chữ số và đội ngũ giảng viên đã đáp ứng yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

3. Cơ sở vật chất 

a) 

 Có đủ phòng học, thƣ 

viện có phòng tra cứu 

thông tin cung cấp các 

nguồn thông tin tƣ liệu 

đƣợc cập nhật trong 5 

năm, tính đến ngày đề 

nghị mở ngành hoặc thƣ 

viện điện tử có bản quyền 

truy cập cơ sở dữ liệu liên 

quan đến ngành đề nghị 

+ Phòng học: (số phòng, diện tích):  04 phòng, 

240 m
2
        

+ Phòng máy tính: 03 phòng, 103 m
2
/phòng               

+ Tổng diện tích thƣ viện: 890 m
2
 trong đó 

diện tích các phòng đọc: 440 m
2. 

Số chỗ ngồi: 

200
 

Số lƣợng máy tính phục vụ tra cứu: 100 máy 

Phần mềm quản lý thƣ viện: iLibme 6.0 

Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

cho phép đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu giảng dạy, học tập 

và nghiên cứu khoa học;  

Thƣ viện điện tử: Đã kết nối với thƣ viện Đại 

học TNMT Tp.HCM các chƣơng trình 

Fulbright, Cranfield University, Ohidink DRC 

Bowling Green State University, Đại học An 

Giang, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học 

Bách khoa TP Hồ Chí Minh, nhóm trƣờng 

Kiến trúc, nhóm trƣờng Quản trị kinh doanh, 

nhóm trƣờng Sƣ phạm, nhóm trƣờng Y dƣợc. 

Thƣ viện trƣờng có đủ số lƣợng sách, giáo 

trình của trƣờng: 9.915 sách, giáo trình, tài liệu 

tham khảo. 

b) 

Có đủ phòng thí nghiệm, 

xƣởng thực hành, cơ sở 

sản xuất thử nghiệm với 

các trang thiết bị cần thiết 

đáp ứng yêu cầu giảng 

dạy, học tập và nghiên 

cứu khoa học của ngành 

đề nghị đƣợc đào tạo và 

đảm bảo đủ theo danh 

mục trang thiết bị tối thiểu 

phục vụ công tác đào tạo 

ngành/nhóm ngành đã 

đƣợc quy định (nếu có);  

 Đáp ứng 

c) 
Có phòng máy tính nối 

mạng internet để học viên 

+ Phòng máy tính: 03 phòng, 103 m
2
/phòng 

 
Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

truy cập thông tin; 

d) 

Có website của cơ sở đào 

tạo đƣợc cập nhật thƣờng 

xuyên, công bố công khai 

theo đúng quy định tại 

Điều 2, 3 của Thông tƣ. 

Website của Nhà trƣờng: 

 http://hunre.edu.vn/hre/trang-chu 

 

Đáp ứng 

đ) Có tạp chí khoa học công 

nghệ riêng của cơ sở đào 

tạo (đối với mở ngành 

trình độ tiến sĩ). 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trƣờng 

đã đƣợc Cục Thông tin Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISN 

theo quyết định số 05/TTKNCN-ISSN ngày 14 

tháng 1 năm 2013 

Đáp ứng 

4. Chƣơng trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chƣơng trình đào tạo: 

a) Chƣơng trình đào tạo theo 

định hƣớng nghiên cứu 

hoặc theo định hƣớng ứng 

dụng; 

Chƣơng trình đào tạo theo định hƣớng ứng 

dụng 
Đáp ứng 

b) Có chƣơng trình đào tạo 

của ngành đề nghị cho 

phép đào tạo đƣợc xây 

dựng theo quy định; phù 

hợp với Khung trình độ 

quốc gia hiện hành; đƣợc 

thủ trƣởng cơ sở giáo dục 

đại học ban hành theo quy 

định; 

Chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý biển đảo 

và đới bờ của trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội đƣợc xây dựng theo hƣớng 

dẫn của  

- Thông tƣ số 09/2017/TT-BGDDT ngày 4 

tháng 4 năm 2017 ban hành về Quy định đăng 

ký, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo và đình ch  tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

Đáp ứng 

http://hunre.edu.vn/hre/trang-chu
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

tạo trình độ Thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, phù hợp 

với quy định hiện hành đƣợc ban hành trong 

các văn bản: 

- Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 

tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc 

sĩ. 

- Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/04/2015 Quy định về khối lƣợng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học 

đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chƣơng trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

c) Đã công bố chuẩn đầu ra 

các ngành đào tạo ứng với 

các trình độ khác nhau, 

trong đó chuẩn đầu ra đào 

tạo trình độ thạc sĩ tối 

thiểu phải đạt bậc 7, trình 

độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 

theo Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam; 

Chƣơng trình ngành thạc sĩ Quản lý biển đảo 

và đới bờ đã công bố chuẩn đầu ra đào tạo 

trình độ thạc sĩ theo Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam (Chi tiết ở phần 2 Chƣơng trình đào 

tạo thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ) 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 

d) Có kết quả hợp tác với các 

trƣờng đại học trên thế 

giới trong hoạt động đào 

Nhà trƣờng đã tham gia hợp tác với các trƣờng 

đại học trong khu vực và quốc tế 

+ Viện Hàn Lâm khoa học Nga - Phân viện 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

tạo và hoạt động khoa học 

công nghệ (trừ các ngành 

phải bảo mật thông tin 

theo quy định của pháp 

luật); 

Miền Đông 

+ Viện Công nghệ Châu Á 

+ Griffith University, Queensland, Australia 

+ Okayama University, Japan 

+ Daegu University, Korea 

đ) Có chƣơng trình phối hợp 

với doanh nghiệp, đơn vị 

sử dụng lao động liên 

quan đến ngành thạc sĩ đề 

nghị cho phép đào tạo nếu 

chƣơng trình đào tạo theo 

định hƣớng ứng dụng; 

Nhà trƣờng luôn có chƣơng trình phối hợp với 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động liên 

quan đến ngành thạc sĩ đề nghị cho phép đào 

tạo nếu chƣơng trình đào tạo theo định hƣớng 

ứng dụng 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 

e) Đã đăng ký kiểm định 

chất lƣợng giáo dục hoặc 

đƣợc công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lƣợng giáo dục 

theo quy định hiện hành 

và theo kế hoạch kiểm 

định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Nhà trƣờng đã đƣợc Hội đồng Kiểm định chất 

lƣợng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định 

chất lƣợng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 

công nhận trƣờng đạt tiêu chuẩn chất lƣợng 

giáo dục (Theo Quyết định số 136/QĐ-KĐCL 

ngày 30/3/2018). 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 

g)  

 

Có đơn vị quản lý chuyên 

trách đáp ứng yêu cầu 

chuyên môn nghiệp vụ 

quản lý đào tạo trình độ 

thạc sĩ; đã ban hành quy 

Phòng Đào tạo của Nhà trƣờng là đơn vị quản 

lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn 

nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ; đã 

ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của 

cơ sở đào tạo; Đã ban hành quy định đào tạo 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

định đào tạo trình độ thạc 

sĩ của cơ sở đào tạo; 

trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo theo Quyết 

định số 2399/QĐ-ĐHHN ngày 01 tháng 09 

năm 2015 của Hiệu trƣởng trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội quy định về đào 

tạo trình độ Thạc sĩ 

h) Không vi phạm các quy 

định hiện hành về điều 

kiện mở ngành đào tạo, 

tuyển sinh, tổ chức và 

quản lý đào tạo ở các 

ngành đang đào tạo và các 

quy định liên quan đến 

giáo dục đại học trong 

thời hạn 3 năm, tính đến 

ngày đề nghị mở ngành. 

Nhà trƣờng trong những năm qua không vi 

phạm các quy định về điều kiện mở ngành đào 

tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở 

các ngành đang đào tạo và các quy định liên 

quan đến giáo dục đại học 

 

 

Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

5 * Thẩm định chƣơng trình 

đào tạo và điều kiện đảm 

bảo chất lƣợng thực tế:  

-  Quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định ghi r  

ngành đào tạo, trình độ, 

chức danh, đơn vị công 

tác của thành viên. 

-  Biên bản hội đồng thẩm 

định và kết luận. 

- Giải trình của cơ sở đào 

tạo theo góp ý của hội đồng 

thẩm định (nếu có). 

* Trƣờng hợp sử dung 

chƣơng trình đào tạo của 

trƣờng khác/nƣớc ngoài 

nêu r  của nƣớc nào, đã 

đƣợc kiểm định chất 

lƣợng chƣa? bản quyền 

sử dụng. 

* Biên bản của hội đồng 

khoa học đào tạo trƣờng 

thông qua đề án. 

Nhà trƣờng đã thực hiện thẩm định chƣơng 

trình đào tạo, chƣơng trình chi tiết ,cơ sở vật 

chất, giảng viên theo quy định và đảm bảo đủ 

điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo thạc sĩ 

ngành Quản lí biển đảo và đới bờ 

- 01 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, 

Quyết định số 4508/QĐ-TĐHHN ngày 

05/12/2018 

- 01 Biên bản hội đồng thẩm định và kết quả 

ngày 29/01/2018 

- Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo 

trƣờng thông qua đề án 

 

Đáp ứng 

(MC kèm theo) 

6 Điều kiện thực hiện: 

Nguồn lực con ngƣời khác 

Chƣơng trình thạc sĩ Quản lí biển đảo và đới 

bờ -Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng 
Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành 

theo quy định 

Điều kiện thực tế, minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng không 

đáp ứng 

và tài chính Hà Nội sẽ đƣợc thực hiện chủ yếu bởi kinh phí 

hoạt động của trƣờng và học phí. Ngoài ra, 

Nhà trƣờng có sự tài trợ kinh phí từ các tổ 

chức trong nƣớc và quốc tế 

 

Kết luận của cơ sở đào tạo đơn vị đề nghị:  

Chƣơng trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ đã đƣợc xây dựng hợp lý, 

đáp ứng yêu cầu quy định theo thông tƣ 09/2017/TT-BGD ĐT ban hành ngày 04 tháng 04 năm 

2017. 

         Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Nhà trƣờng đƣợc mở ngành đào tạo Quản lý 

biển đảo và đới bờ, trình độ Thạc sĩ 

 

               Hà Nội, ngày         tháng        năm 2019 

               HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

                 Hoàng Anh Huy 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

--------------------- 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ 

ĐÀO TẠO PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH QUẢN LÝ BIỂN ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 2019  
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

 TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019 

 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHỤC VỤ ĐÀO 

TẠO NGÀNH QUẢN LÝ BIỂN ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

- Tên cơ sở đào tạo: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

- Địa ch : số 41A đƣờng Phú Diễn, Phƣờng Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

- Thành phần đoàn kiểm tra: Theo quyết định số 4234/QĐ-TĐHHN  ngày 13 tháng 11 

năm 2018 của Hiệu trƣởng trƣởng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

- Các nội dung kiểm tra: 

1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo tham gia đào tạo ngành Quản lý biển 

đảo và đới bờ, trình độ thạc sĩ 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội có 13 giảng viên cơ hữu có 

chuyên môn đúng ngành tham gia trực tiếp giảng dạy và hƣớng dẫn thực hành các ngành 

thuộc lĩnh vực Quản lý biển đảo và đới bờ. Trong đó, 9 giảng viên th nh giảng đƣợc phân 

công giảng dạy ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

Với 11 giảng viên cơ hữu có thể đảm nhận đƣợc 100% khối lƣợng chƣơng trình 

đào tạo của các ngành thuộc lĩnh vực Quản lý biển đảo và đới bờ của Nhà trƣờng. 

Bảng 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần 

trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý biển đảo và đới bờ, trình độ thạc sĩ 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Tham gia giảng dạy 

học phần 

Ghi 

chú 

12  

Nguyễn 

Hồng Lân, 

1968 – 

Trƣởng 

Khoa 

 
Tiến sĩ, 

Nga, 2005 

Hải 

dƣơng 

học 

Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

các Viện 

nghiên cứu 

16 bài báo tạp chí quốc 

gia ISSN; 3 bài báo 

Tạp chí quốc tế, 2 sách 

chuyên khảo, Chủ 

nhiệm 3 đề tài cấp cơ 

sở, 1 đề tài cấp bộ, 1 

đề tài cấp nhà nƣớc. 

Tham gia chính 3 đề 

tài cấp nhà nƣớc. 

- Động lực học biển và 

vùng bờ; 

- Năng lƣợng biển 

- Quản lý rủi ro và 

thiên tai vùng ven biển 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Tham gia giảng dạy 

học phần 

Ghi 

chú 

13  

Lê Xuân 

Tuấn, 1971 

– Phó 

Trƣởng 

Khoa 

PGS 

2016 

 

Tiến sĩ, 

Nhật Bản, 

2004 

Khoa 

học môi 

trƣờng 

biển 

- Hƣớng dẫn 

40 thạc sỹ  ĐH 

Quốc Gia, ĐH 

Sƣ Phạm, ĐH 

Thủy lợi, các 

Viện nghiên 

cứu 

- Hƣớng dẫn 5 

NCS.  

6 sách chuyên khảo, tham 

khảo, giáo trình 

9 bài Tạp chí quốc tế 

5 bài Tạp chí trong 

nƣớc 

4 báo cáo Hội nghị 

khoa học quốc tế 

3 sản phẩm ứng dụng 

đƣợc chuyển giao 

2 đề tài cấp nhà nƣớc 

1 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp ĐHQG 

2 đề tài cấp t nh 

- Qui hoạch không 

gian biển; 

- Biến đổi khí hậu tác 

động đến hệ sinh thái 

biển 

- Bảo tồn và phục hồi 

các hệ sinh thái biển 

- Hành lang bảo vệ 

vùng bờ 

 

14  

Bùi Đắc 

Thuyết, 

1975 – Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Australia, 

2012 

Môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn 1 

thạc sỹ Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà 

Nội 

1 sách tham khảo 

3 bài Tạp chí quốc tế 

6 bài Tạp chí quốc gia 

4 bài Hội nghị quốc tế 

2 đề tài cấp Bộ 

- Tin ứng dụng trong 

quản lý biển  và vùng 

bờ; 

- Quản lý nguồn lợi 

hải sản; 

- Quan trắc tổng hợp 

môi trƣờng biển; 

- Đánh giá tác động 

môi trƣờng biển 

 

15  

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Anh, 1977 

– Trƣởng 

Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Kinh tế 

phát 

triển 

- Hƣớng dẫn 5 

thạc sỹ tại Học 

viện Nông 

nghiệp 

- Hƣớng dẫn 2 

thạc sỹ tại ĐH 

Hòa Bình 

- Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

ĐH Hòa Bình 

1 sách chuyên khảo; 14 

bài báo trong nƣớc; 2 

đề tài cấp cơ sở 

- Phát triển kinh tế 

biển 

- Kinh tế vận tải biển 
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Tham gia giảng dạy 

học phần 

Ghi 

chú 

16  

Trần Thị 

Minh Hằng, 

1980 – 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ,  

Singapore 

2015 

Quản lý 

và Bảo 

tồn 

Biển 

Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

Viện Khoa học 

Thủy Lợi Việt 

Nam (chƣơng 

trình Thạc sĩ 

liên kết với Đại 

học Cologne, 

Đức) 

08 bài báo và kỷ yếu 

Hội thảo; 1 đề tài cấp 

cơ sở; ; 2 đề tài cấp 

Nhà nƣớc; 3 đề tài cấp 

Bộ; 2 đề tài nƣớc ngoài 

 

- Hợp tác trong quản 

lý và khai thác biển 

- Kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng biển 

 

 

17  

Phí Trƣờng 

Thành, 

1972 – 

Trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Hàn Quốc, 

2012 

Địa kỹ 

thuật 

Môi 

trƣờng 

và GIS. 

-Hƣớng dẫn 1 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Mỏ - Địa 

chất 

18 bài báo quốc tế 

3 bài đăng hội thảo 

15 bài báo quốc gia 

3 đề tài cấp nhà nƣớc 

6 đề tài cấp Viện 

- Hình thái và dự báo 

biến động đƣờng bờ 

- Công trình biển 

 

18  

Lê Ngọc 

Anh, 1968 

– Trƣởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2003 

Hóa học 

phân 

tích 

Đại học 

TN&MT Hà 

Nội 

4 bài báo quốc gia 

ISSN 

1 đề tài cấp cơ sở 

Quản lý nhà nƣớc về 

biển; 

 

 

19  

Trần Duy 

Kiều, 1960 – 

Phó hiệu 

trƣởng 

PGS, 

2011 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2010 

Nguồn 

nƣớc 

Thủy 

văn 

Trƣờng ĐH 

Thủy lợi 
5 đề tài, 17 bài báo 

Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

 

20  

Hoàng Anh 

Huy, 1974 

– Hiệu 

trƣởng 

PGS 

2017 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2014 

Môi 

trƣờng 

ĐH QG Hà 

Nội 

2 Đề tài cấp nhà nƣớc 

2 Đề tài cấp bộ 

Bảo tồn đa dạng sinh 

học biển 

 

21  

Nguyễn Thị 

Thục Anh, 

1963 – 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2007 

Thạch 

học - 

Khoáng 

vật - 

Trầm tích 

- Hƣớng dẫn 2 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Mỏ - Địa 

chất  

1 đề tài cấp cơ sở 

1 dự án t nh 

19 bài báo quốc gia 

5 tài liệu 

Mô hình thủy động 

lực các quá trình lan 

truyền vật chất trong 

môi trƣờng biển 

 

22  

Lê Thị 

Thùy Dung, 

1979 – Phó 

trƣởng 

Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Triết 

học 

Đại học 

TN&MT HN,  

7 bài báo - Triết học 

 

Nhƣ vậy, tổng cán bộ giảng dạy cơ hữu hiện tại là 03 PGS.TS. và 08 Tiến sĩ so với mục 

a, khoản 2 Điều 2 của Thông tƣ 09/2017 - BGDĐT là đủ điều kiện mở ngành đào tạo. 
 

Bảng 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng 

dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành Quản lý biển đảo và 

đới bờ và các ngành gần trình độ thạc sĩ đang đƣợc đào tạo tại cơ sở đào tạo 
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TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề 

tài, các bài báo) 

Ghi chú 

I. Giảng viên đứng tên mở ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

6 1 

Nguyễn Hồng 

Lân, 1968 – 

Trƣởng Khoa 

 
Tiến sĩ,  

Nga, 2005 

Hải 

dƣơng 

học 

Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

các Viện 

nghiên cứu 

16 bài báo tạp 

chí quốc gia 

ISSN, 3 bài 

báo Tạp chí 

quốc tế, 2 sách 

chuyên khảo, 

Chủ nhiệm 3 

đề tài cấp cơ 

sở, 1 đề tài cấp 

bộ, 1 đề tài cấp 

nhà nƣớc. 

Tham gia 

chính 3 đề tài 

cấp nhà nƣớc. 

 

7  

Lê Xuân Tuấn, 

1971 – Phó 

Trƣởng Khoa 

PGS 

2016 

 

Tiến sĩ,  

Nhật Bản, 

2004 

Khoa 

học 

môi 

trƣờng 

biển 

- Hƣớng dẫn 

40 thạc sỹ  ĐH 

Quốc Gia, ĐH 

Sƣ Phạm, ĐH 

Thủy lợi, các 

Viện nghiên 

cứu 

- Hƣớng dẫn 5 

NCS.  

6 sách chuyên 

khảo, giáo trình 

9 bài Tạp chí 

quốc tế 

5 bài Tạp chí 

trong nƣớc 

4 báo cáo Hội 

nghị khoa học 

quốc tế 

3 sản phẩm 

ứng dụng đƣợc 

chuyển giao 

2 đề tài cấp 

nhà nƣớc 

1 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp 

t nh 
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TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề 

tài, các bài báo) 

Ghi chú 

8  

Bùi Đắc Thuyết, 

1975 – Phó 

Trƣởng Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Australia, 

2012 

Môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn 1 

thạc sỹ Đại 

học Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội 

1 sách tham 

khảo 

3 bài Tạp chí 

quốc tế 

6 bài Tạp chí 

quốc gia 

4 bài Hội nghị 

quốc tế 

2 đề tài cấp Bộ 

 

9  

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh, 1977 

– Trƣởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Kinh tế 

phát 

triển 

- Hƣớng dẫn 5 

thạc sỹ tại Học 

viện Nông 

nghiệp 

- Hƣớng dẫn 2 

thạc sỹ tại ĐH 

Hòa Bình 

- Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

ĐH Hòa Bình 

1 sách chuyên 

khảo;  

14 bài báo 

trong nƣớc; 

2 đề tài cấp cơ 

sở 

 



 

 

 

443 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề 

tài, các bài báo) 

Ghi chú 

10  

Trần Thị Minh 

Hằng, 1980 – 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ,  

Singapore, 

2015 

Quản lý 

và Bảo 

tồn 

Biển 

 

 

 

Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ 

(quốc tế) tại 

Viện Khoa học 

Thủy lợi liên 

kết đại học 

Cologne, Đức 

08 bài báo và 

kỷ yếu Hội 

thảo; 1 đề tài 

cấp cơ sở; ; 2 

đề tài cấp Nhà 

nƣớc; 3 đề tài 

cấp Bộ; 2 đề 

tài nƣớc ngoài 

 

II. Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành Quản lý 

biển đảo và đới bờ 

1 

Nguyễn Hồng 

Lân, 1968 – 

Trƣởng Khoa 

 
Tiến sĩ,  

Nga, 2005 

Hải 

dƣơng 

học 

Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

các Viện 

nghiên cứu 

16 bài báo tạp 

chí quốc gia 

ISSN, 3 bài 

báo Tạp chí 

quốc tế, 2 sách 

chuyên khảo, 

Chủ nhiệm 3 

đề tài cấp cơ 

sở, 1 đề tài cấp 

bộ, 1 đề tài cấp 

nhà nƣớc. 

Tham gia 

chính 3 đề tài 

cấp nhà nƣớc. 

 



 

 

 

444 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề 

tài, các bài báo) 

Ghi chú 

2 

Lê Xuân Tuấn, 

1971 – Phó 

Trƣởng Khoa 

PGS 

2016 

 

Tiến sĩ,  

Nhật Bản, 

2004 

Khoa 

học 

môi 

trƣờng 

biển 

- Hƣớng dẫn 

40 thạc sỹ  ĐH 

Quốc Gia, ĐH 

Sƣ Phạm, ĐH 

Thủy lợi, các 

Viện nghiên 

cứu 

- Hƣớng dẫn 5 

NCS.  

6 sách chuyên 

khảo, giáo trình 

9 bài Tạp chí 

quốc tế 

5 bài Tạp chí 

trong nƣớc 

4 báo cáo Hội 

nghị khoa học 

quốc tế 

3 sản phẩm 

ứng dụng đƣợc 

chuyển giao 

2 đề tài cấp 

nhà nƣớc 

1 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp 

t nh 

 

3 

Bùi Đắc Thuyết, 

1975 – Phó 

Trƣởng Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Australia, 

2012 

Môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn 1 

thạc sỹ Đại 

học Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội 

1 sách tham 

khảo 

3 bài Tạp chí 

quốc tế 

6 bài Tạp chí 

quốc gia 

4 bài Hội nghị 

quốc tế 

2 đề tài cấp Bộ 

 

4 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh, 1977 

– Trƣởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Kinh tế 

phát 

triển 

- Hƣớng dẫn 5 

thạc sỹ tại Học 

viện Nông 

nghiệp 

- Hƣớng dẫn 2 

thạc sỹ tại ĐH 

Hòa Bình 

- Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ tại 

ĐH Hòa Bình 

1 sách chuyên 

khảo;  

14 bài báo 

trong nƣớc;  

2 đề tài cấp cơ 

sở 

 

5 

Trần Thị Minh 

Hằng, 1980 – 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ,  

Singapore,2

015 

Quản lý 

và Bảo 

tồn 

Biển 

Tham gia 

giảng dạy đào 

tạo thạc sỹ 

(quốc tế) tại 

Viện Khoa học 

Thủy lợi liên 

kết đại học 

Cologne, Đức 

6 bài báo; 1 đề 

tài cấp cơ sở; ; 

2 đề tài cấp 

Nhà nƣớc; 

3 đề tài cấp 

Bộ; 2 đề tài 

nƣớc ngoài 
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TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lƣợng đề 

tài, các bài báo) 

Ghi chú 

6 

Phí Trƣờng 

Thành, 1972 – 

Trƣởng Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Hàn Quốc, 

2012 

Địa kỹ 

thuật 

Môi 

trƣờng 

và GIS. 

- Hƣớng dẫn 1 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Mỏ - Địa 

chất 

18 bài báo 

quốc tế 

3 bài đăng hội 

thảo 

15 bài báo 

quốc gia 

3 đề tài cấp 

nhà nƣớc 

6 đề tài cấp 

Viện 

 

7 

Lê Ngọc Anh, 

1968 – Trƣởng bộ 

môn 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2003 

Hóa 

học 

phân 

tích 

2013 

Đại học 

TN&MT Hà 

Nội 

4 bài báo quốc 

gia ISSN 

1 đề tài cấp cơ 

sở 

 

8 

Trần Duy Kiều, 

1960 – Phó hiệu 

trƣởng 

PGS, 

2011 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2010 

Nguồn 

nƣớc 

Thủy 

văn 

Trƣờng ĐH 

Thủy lợi 

Đề tài: 5, bài 

báo: 17 
 

9 

Hoàng Anh Huy, 

1974 – Hiệu 

trƣởng 

PGS 

2018 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2014 

Môi 

trƣờng 
 

2 Đề tài cấp 

nhà nƣớc 

2 Đề tài cấp bộ 

 

10 

Nguyễn Thị Thục 

Anh, 1963 – 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2007 

Thạch 

học - 

Khoáng 

vật - 

Trầm 

tích 

- Hƣớng dẫn 2 

thạc sỹ trƣờng 

ĐH Mỏ - Địa 

chất  

1 đề tài cấp cơ 

sở 

1 dự án t nh 

19 bài báo 

quốc gia 

5 tài liệu 

 

11 

Lê Thị Thùy 

Dung, 1979 – Phó 

trƣởng Khoa 

 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Triết 

học 

Đại học 

TN&MT HN, 

2016 

07 bài báo  

III. Giảng viên giảng dạy các ngành gần trình độ thạc sĩ đang đƣợc đào tạo tại trƣờng 

 Không có       
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Bảng 3:  Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo  

Ngành Quản lý biển đảo và đới bờ, trình độ thạc sĩ  

 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành t ch khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

1 

Dƣ Văn Toán, 

1968 – Trƣởng 

phòng nghiên cứu 

 

Tiến sĩ,  

Nga, 

2001 

Địa lý 

- Hƣớng dẫn 

4 thạc sỹ 

trƣờng ĐH 

Quốc gia HN 

 

1 bài Tạp chí quốc tế 

19 bài tạp chí trong 

nƣớc 

2 bài Hội nghị quốc tế 

8 bài Hội nghị quốc 

gia 

2 sách chuyên khảo 

1 công trình thực tiễn 

7 đề tài cấp bộ 

2 đề tài cấp nhà nƣớc 

5 đề tài cấp t nh và các tổ 

chức khác 

 

2 

Nguyễn Văn 

Quân, 1974 – Phó 

Viện trƣởng 

 

Tiến sĩ,  

Nhật 

Bản, 

2010 

Sinh học 

biển 

- Hƣớng dẫn 

2 Tiến sỹ 

Học viện 

KHCN 

- Hƣớng dẫn 

7 thạc sỹ 

trƣờng ĐH 

Thái Nguyên, 

ĐH KHTN, 

Viện 

NCNTTS 1  

3 bài tạp chí quốc tế 

2 tạp chí trong nƣớc 

4 công trình áp dụng 

thực tiễn 

6 đề tài các cấp 

3 giải thƣởng NCKH 

 

3 

Nguyễn Thế Tiệp, 

1950 – Chuyên 

gia 

 

Tiến sĩ,  

Việt 

Nam, 

1993 

Địa mạo 

biển 

HD TS bảo 

vệ năm 2017, 

Viện Địa chất 

và Địa vật lý 

biển 

3 đề tài quốc gia 

1 giải thƣởng 

3 bài báo quốc gia 

 

4 

Nguyễn Thế 

Luân, 1985 

Nghiên cứu viên 

 

Tiến sĩ,  

Trung 

Quốc, 

2018  

Hải dƣơng  
6 đề tài cấp nhà nƣớc 

5 bài tạp chí quốc tế 
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TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nƣớc, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành t ch khoa học 

(số lƣợng đề tài, các 

bài báo) 

Ghi 

chú 

5 

Phan Đông Pha, 

1961 – Nghiên 

cứu viên 

 

Tiến sĩ,  

Việt 

Nam, 

2012 

Địa chất 

- Hƣớng dẫn 

2 NCS Học 

viện Khoa 

học công 

nghệ;  

- Hƣớng dẫn 

3 thạc sỹ 

trƣờng ĐH 

Khoa học tự 

nhiên HN; 

ĐH Mỏ - Địa 

chất;  

- Hƣớng dẫn 

1 thạc sỹ 

trƣờng ĐH 

Tổng hợp 

VacxavaBa Lan 

6 đề tài nhà nƣớc 

5 đề tài cấp bộ 

7 đề tài cấp cơ sở 

5 bài quốc tế 

6 bài quốc gia 

18 bài hội thảo quốc tế 

12 bài hội thảo quốc 

gia 

 

6 

Trần Đình Lân, 

1961 – Viện 

trƣởng 

 

Tiến sĩ,  

Việt 

Nam, 

2007 

Địa lý  

1 đề tài cấp nhà nƣớc 

1 đề tài cấp bộ  

4 đề tài cấp t nh, thành phố 

6 bài báo quốc tế 

4 tạp chí trong nƣớc 

 

7 

Bùi Xuân Thông, 

1948 – Chuyên 

gia 

 

Tiến sĩ,  

Philippi

ne, 

1995 

Khí tƣợng 
1997, Đại 

học thủy lợi 

3 Tạp chí quốc tế 

10 Tạp chí quốc gia 

3 đề tài cấp Nhà nƣớc 

 

8 

Đỗ Huy Cƣờng, 

1969 – Viện 

trƣởng 

 

Tiến sĩ  

Trung 

Quốc 

2014 

Viễn thám 

và 

Geomatics 
  

7 bài báo quốc gia 

1 bài hội thảo quốc tế 

1 bài báo quốc tế 

3 đề tài cấp viện 

 

9 

Nguyễn Đăng 

Đạo, 1952 – 

Chuyên gia 

 

Tiến sĩ,  

Việt 

Nam, 

2007 

Quản lý 

kinh tế 
 

2 đề tài nhà nƣớc 

6 đề tài cấp bộ 

6 bài báo trong nƣớc 

 

 

 

Bảng 4:  Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

TT 
Họ và tên, năm sinh,  

chức vụ hiện tại 

Trình độ đào 

tạo, năm tốt 

nghiệp 

Ngành  

Chuyên ngành 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hồng Lân, Trƣởng Khoa Tiến sĩ Hải dƣơng học  

2 Lê Xuân Tuấn, Phó trƣởng Khoa PGS, Tiến sĩ Khoa học môi trƣờng biển  
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Bảng 5: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hƣớng dẫn th  nghiệm cơ hữu 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, năm 

phong; Học vị, 

nƣớc, năm tốt 

nghiệp 

Chuyên ngành đƣợc 

đào tạo 

Năm, 

nơi 

tham 

gia 

giảng 

dạy 

Ghi 

chú 

1 Vũ Văn Lân 
Thạc sỹ Việt 

Nam, 2016 

Kỹ thuật công trình 

biển   Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 

2013  

2 Nguyễn Thị Lan 
Thạc sỹ Việt 

Nam, 2016 

Kỹ thuật công trình 

biển   Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 

2013  

3 Nguyễn Thị Hƣơng Liên 
Thạc sỹ Việt 

Năm, 2016 
Sinh thái học 2013  

4 Lê Văn Thiện 
Thạc sỹ Mỹ, 

2009 
Khí tƣợng 2012  

 

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị, thƣ viện phục vụ đào tạo ngànhQuản lý biển đảo 

và đới bờ, trình độ Thạc sĩ 

Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng HN có trụ sở chính tại Số 41 A, đƣờng Phú 

Diễn, phƣờng Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN với diện tích khuôn viên 23.100 m
2
, 

diện tích sàn sử dụng là 18.639 m
2
, trong đó cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công 

tác đào tạo trình độ thạc sĩ: 

+ Phòng học: (số phòng, diện tích) 04 phòng, 240 m
2
        

+ Phòng máy tính: 01 phòng, 80 m
2
                

+ Phòng học ngoại ngữ 01 phòng, 60 m
2
, trang bị máy chiếu, micro, loa, đài… 

+ Phòng bảo vệ luận án, phòng hội thảo: 1 phòng, 80 m
2 

+ Trang thiết bị phục vụ đào tạo: có phòng nghiên cứu với các trang thiết bị hỗ trợ 

nhƣ máy tính, máy chiếu đa năng (danh mục kèm theo).  

- Ngoài ra, Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng HN có cơ sở 2 đặt tại đƣờng 69, 

phƣờng Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, HN. 

2.1 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
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Bảng 6. Phòng học, giảng đƣờng, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

 

TT 
Loại 

phòng 

Số 

lƣợng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị ch nh hỗ trợ giảng dạy 
Ghi 

chú Tên thiết bị Số lƣợng 
Phục vụ học 

phần môn học 

1 
Phòng 

học 
154 13.854 

Máy  chiếu 104 

Tất cả các môn 

 

Màn chiếu 107  

Bảng chống loá 154  

Bàn giáo viên 154  

Bàn học sinh 3.650  

 

Bảng 7. Phòng th  nghiệm, thực hành và trang thiết bị thực hành 

TT Loại phòng 
Số 

lƣợng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị ch nh hỗ trợ giảng dạy 

Ghi 

chú Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Năm 

đƣa 

vào sử 

dụng 

Phục vụ học 

phần  

môn học 

1 Phòng 704 1 103 

Máy vi tính DELL 66 2013 

Tin học 

 

Máy chiếu đa năng 1 2013  

2 Phòng 708 1 103 

Máy vi tính DELL 50 2013 

Tin học 

 

Máy chiếu đa năng 1 2013  

3 Phòng 710 1 103 

Máy vi tính DELL 51 2013 

Tin học 

 

Máy chiếu đa năng 1 2013  

 

2.2. Thư viện 

Hiện nay, Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng HN đã đƣợc trang bị hệ thống thƣ 

viện khá hiện đại, đáp ứng đƣợc yêu cầu về đào tạo ngành thạc sĩ Quản lý biển đảo và đới bờ.  

Tổng diện tích thƣ viện: 890 m
2
 trong đó diện tích các phòng đọc: 440 m

2 

Số chỗ ngồi: 300 

Số lƣợng máy tính phục vụ tra cứu: 50 máy 

Phần mềm quản lý thƣ viện: iLibme 6.0 

Thƣ viện điện tử: Đã kết nối với thƣ viện Đại học TNMT Tp.HCM các chƣơng 

trình Fulbright, Cranfield University, Ohidink DRC Bowling Green State University, Đại 
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học An Giang, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, nhóm 

trƣờng Kiến trúc, nhóm trƣờng Quản trị kinh doanh, nhóm trƣờng Sƣ phạm, nhóm trƣờng 

Y dƣợc. 

Thƣ viện trƣờng có đủ số lƣợng sách, giáo trình của trƣờng: 9.515 sách, giáo trình, 

tài liệu tham khảo. 

Bảng 8. Danh mục giáo trình phục vụ đào tạo ngành thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

Tài liệu tiếng Việt 

1 
Giáo trình Triết 

học  

Đoàn Quang 

Thọ  

NXB 
2010 10 Triết học  

Chính trị - HC 

2 

Giáo trình 

Phƣơng pháp 

luận nghiên cứu  

khoa học 

Vũ Cao 

Đàm 

NXB Khoa học kĩ 

thuật 
2014 5 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu biển 

3 

Phƣơng pháp 

luận nghiên cứu  

khoa học 

Phạm Viết 

Vượng 

NXB ĐHQG  

Hà Nội. 
2004 1 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu biển 

4 
Lập Quy hoạch 

và ra quyết định 

Lê Xuân 

Roanh 

ĐH Thủy lợi 

 Hà Nội 
2005 1 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu biển 

5 

Động lực học 

biển P3: Thủy 

triều 

Phạm Văn 

Huấn 

NXB ĐHQG  

Hà Nội. 
2002 1 

Động lực học biển 

và vùng bờ 

6 Vật lý biển 

Đinh Văn 

Ƣu, Nguyễn 

Minh Huấn  

NXB ĐHQG  

Hà Nội. 
2003 1 

Động lực học biển 

và vùng bờ 

7 

Biển Đông tập 2. 

Khí tƣợng, thủy 

văn, động lực 

biển 

Phạm Văn 

Ninh 

NXB ĐHQG 

 Hà Nội. 
2003 1 

Động lực học biển 

và vùng bờ 

8 

Giáo trình hệ 

thống thông tin 

địa lý 

Trần Thị 

Băng Tâm 

NXB ĐH Nông 

Nghiệp, Hà Nội. 
2006 20 

Ứng dụng tin học 

trong quản lý biển  

và vùng bờ 

9 
Giáo trình Cơ sở 

viễn thám 

Vũ Danh 

Tuyên 

NXB Khoa học và 

kỹ thuật 
2017 25 

Ứng dụng tin học 

trong quản lý biển  

và vùng bờ 

10 

Viễn thám trong 

nghiên cứu tài 

nguyên môi 

trƣờng 

Nguyễn 

Ngọc Thạch 

NXB Khoa học và 

kỹ thuật 
1997 1 

Ứng dụng tin học 

trong quản lý biển  

và vùng bờ 

11 Giáo trình mô Lê Văn NXB Xây dựng 2006 55 Ứng dụng tin học 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

hình toán thủy 

văn 

Nghinh trong quản lý biển  

và vùng bờ 

12 

Tiếp cận và thực 

hiện Quản lý 

tổng hợp đới bờ 

Tổng cục 

Biển và Hải 

đảo 

Tổng cục Biển và 

Hải đảo  
2012 1 

Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

13 Quản lý biển Lê Đức Tố  
NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2005 1 

Quản lý nhà nƣớc 

về biển 

14 
Đại cƣơng về 

quản lý nhà nƣớc 

Nguyễn 

Hữu Hải 

ĐH TNMT 

 Hà Nội 
2014 1 

Quản lý nhà nƣớc 

về biển 

15 
Đại cƣơng về 

quản lý nhà nƣớc 

Nguyễn Thị 

Kim Uyên 

ĐH TNMT  

Hà Nội 
2011 1 

Quản lý nhà nƣớc 

về biển 

16 

Quy hoạch 

không gian biển: 

Tiếp cận từng 

bƣớc hƣớng tới 

quản lý dựa vào 

hệ sinh thái.  

Ehler C. và 

F. Douvere 

Tổng cục biển và 

hải đảo Việt Nam  
2009 1 

Qui hoạch không 

gian biển 

17 

 

Cơ sở lí luận, 

cách tiếp cận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu quy 

hoạch không 

gian biển 

Lê Đức Anh 

Trƣờng Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà 

Nội 

2017 1 
Qui hoạch không 

gian biển 

18 
Kinh tế phát 

triển 

Đinh Văn 

Hải 
NXB Tài chính 2014 10 

Phát triển kinh tế 

biển 

19 
Giáo trình Quản 

trị chiến lƣợc 

Ngô Kim 

Thanh 

NXB Kinh tế quốc 

dân 
2015 1 

Phát triển kinh tế 

biển 

20 
Kinh tế Môi 

trƣờng 

Nguyễn 

Mậu Dũng 
NXB Tài chính 2010 1 

Phát triển kinh tế 

biển 

21 

Bảo tồn đa dạng 

sinh học biển 

Việt Nam 

Đặng Ngọc 

Thanh và 

Nguyễn 

Huy Yết 

NXB Khoa học 

Tự nhiên và Công 

nghệ 

2010 1 
Bảo tồn đa dạng 

sinh học biển 

22 
Quản lý tổng 

hợp vùng bờ 

Nguyễn Bá 

Quỳ 
ĐH Thủy Lợi 2002 1 

Quản lý tổng hợp 

tài nguyên biển 

23 

Kiểm soát và 

quản lý ô nhiễm 

môi trƣờng biển 

Ngô Kim 

Định  

NXB Giao thông 

Vận tải. 
2014 1 

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng biển 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

24 Biến đổi khí hậu 
Nguyễn Đức 

Ngữ 

NXB Khoa học và 

Kỹ thuật 
2008 1 

Biến đổi khí hậu 

và tác động đến hệ 

sinh thái biển 

25 

Sự đa dạng sinh 

học và biến đổi 

khí hậu 

UNEP 
NXB Lao động-

Xã hội. 
2007 1 

Biến đổi khí hậu 

và tác động đến hệ 

sinh thái biển 

26 

Quản lý tổng 

hợp vùng ven 

biển 

Nguyễn 

Lâm Anh 
ĐH Nha Trang 2011 1 

Quản lý tổng hợp 

tài nguyên biển 

27 

Năng lƣợng sóng 

biển khu vực 

biển Đông và 

vùng biển Việt 

Nam 

Nguyễn 

Mạnh Hùng, 

Dƣơng 

Công Kiên 

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 
2010 1 Năng lƣợng biển 

28 

Năng lƣợng mặt 

trời lý thuyết và 

ứng dụng 

Hoàng 

Dƣơng 

Hùng 

ĐH Bách Khoa 

Đà Nẵng 
2014 1 Năng lƣợng biển 

29 
Kinh tế và quản 

lý môi trƣờng 

Nguyễn Thế 

Chinh  

NXB thống kê, Hà 

Nội 
2011 1 

Quản lý tổng hợp 

tài nguyên biển 

30 
 Hình thái bờ 

biển 

Trần Thanh 

Tùng 
ĐH Thủy lợi 2014 1 

Hình thái và dự 

báo biến động 

đƣờng bờ 

31 

Đặc điểm xói lở 

bờ biển Việt 

Nam 

Lê Đình 

Mầu 

NXB Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 

2014 1 

Hình thái và dự 

báo biến động 

đƣờng bờ 

32 

Bảo vệ bờ biển 

chống nƣớc biển 

dâng 

Tôn Thất 

Vĩnh 

NXB Khoa học và 

kỹ thuật 
2011 20 

Hình thái và dự 

báo biến động 

đƣờng bờ 

33 
Cơ sở sinh học 

bảo tồn 

Richard B. 

Primack 

NXB Khoa học và 

kỹ thuật 
1999 1 

Bảo tồn và phục 

hồi  hệ sinh thái 

biển 

34 

Bảo tồn đa dạng 

sinh học dải ven 

bờ Việt Nam 

Đỗ Công 

Thung 

NXB Khoa học và 

Kỹ thuật 
2014 4 

Bảo tồn và phục 

hồi  hệ sinh thái 

biển 

35 

Giáo dục bảo tồn 

có sự tham gia 

của cộng đồng 

Michael 

Matarasso 

NXB Lao động xã 

hội 
2004 1 

Bảo tồn và phục 

hồi  hệ sinh thái 

biển 

36 
 Công trình bảo 

vệ bờ biển 

Phạm Văn 

Quốc 

Trƣờng ĐH  

Thủy lợi 
2006 1 Công trình biển 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

37 
Cơ sở kỹ thuật 

bờ biển 

Vũ Minh 

Cát 

Trƣờng ĐH  

Thủy lợi 
2013 20 Công trình biển 

38 

Phƣơng pháp 

thống kê trong 

hải dƣơng học 

Phạm Văn 

Huấn 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2011 1 Công trình biển 

39 

Chính sách, pháp 

luật biển của 

Việt Nam và 

chiến lƣợc phát 

triển bền vững 

Nguyễn Bá 

Diến 

NXB 

Tƣ pháp 
2006 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

40 

Biển Đông 

hƣớng tới một 

khu vực hoà 

bình, an ninh và 

hợp tác 

Đặng Đình 

Quý 

NXB 

Thế giới 
2011 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

44 

Giáo trình Kinh 

tế vận chuyển 

đƣờng biển 

Nguyễn 

Hữu Hùng 
ĐH Hàng Hải 2014 1 

Kinh tế vận tải 

biển 

42 
Kinh tế phát 

triển 

Phạm Ngọc 

Linh 

ĐH Kinh tế  

Quốc dân 
2013 10 

Kinh tế vận tải 

biển 

43 
Sổ tay hàng hải 

NXB (Tập 2) 

Tiếu Văn 

Kinh 

NXB Giao thông 

Vận tải 
2006 1 

Kinh tế vận tải 

biển 

43 

Cơ sở phƣơng 

pháp mô hình 

hóa trong hải 

dƣơng học 

Đinh Văn 

Ƣu 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2006 2 

Mô hình thủy 

động lực các quá 

trình lan truyền 

vật chất trong môi 

trƣờng biển 

45 

Mô hình tính 

sóng vùng ven 

bờ 

Nguyễn 

Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thọ 

Sáo 

NXB ĐHQG 

Hà Nội 
2005 1 

Mô hình thủy 

động lực các quá 

trình lan truyền 

vật chất trong môi 

trƣờng biển 

46 
Mô hình số trong 

động lực biển 

Nguyễn Thọ 

Sáo 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2007 1 

Mô hình thủy 

động lực các quá 

trình lan truyền 

vật chất trong môi 

trƣờng biển 

47 
Đánh giá tác 

động môi trƣờng 

Phạm Ngọc 

Hồ , Hoàng 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2007 30 

Đánh giá tác động 

môi trƣờng biển 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

Xuân Cơ  

48 
Đánh giá tác 

động môi trƣờng 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

NXB ĐHQG  

Hồ Chí Minh 
2017 1 

Đánh giá tác động 

môi trƣờng biển 

49 
Đánh giá tác 

động môi trƣờng 

Hoàng Ngọc 

Khắc 

ĐH TNMT  

Hà Nội 
2013 1 

Đánh giá tác động 

môi trƣờng biển 

50 
Bách khoa Thủy 

sản 

Hội Nghề cá 

Việt Nam 

NXB Nông 

Nghiệp, Hà Nội 
2008 1 

Quản lý nguồn lợi 

hải sản 

51 

Biển đông IV: 

Sinh vật và sinh 

thái biển 

Đặng Ngọc 

Thanh 

 
2003 1 

Quản lý nguồn lợi 

hải sản 
NXB ĐHQG 

Hà Nội 

52 
Tài nguyên biển 

Đông Việt Nam 

Phùng Ngọc 

Đĩnh 
NXB Giáo dục 1999 2 

Quản lý nguồn lợi 

hải sản 

53 

Đánh giá rủi ro 

thiên tai dựa vào 

cộng đồng 

Trung tâm 

Phòng tránh 

và giảm nhẹ 

thiên tai 

Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

2014 1 

Quản lý rủi ro và 

thiên tai vùng ven 

biển 

54 

Giáo dục ứng 

phó với biến đổi 

khí hậu 

Lê Văn 

Khoa 

NXB Giáo dục 

Việt Nam. 
2012 2 

Quản lý rủi ro và 

thiên tai vùng ven 

biển 

55 

Tích hợp vấn đề 

biến đối khí hậu 

vào kế hoạch 

phát triển kinh tế 

- xã hội 

Trần Thục 
NXB TNMT& 

Bản đồ Việt Nam 
2012 1 

Quản lý rủi ro và 

thiên tai vùng ven 

biển 

56 
Quan trắc Môi 

trƣờng 

Trƣơng 

Mạnh Tiến 

NXB ĐHQG  

2005 50 

Quan trắc tổng 

hợp môi trƣờng 

biển 
Hà Nội 

57 

Các phƣơng 

pháp và thiết bị 

quan trắc môi 

trƣờng nƣớc 

Lê Quốc 

Hùng 

Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam, Hà Nội.  

2006 12 

Quan trắc tổng 

hợp môi trƣờng 

biển 

58 

Các phƣơng 

pháp phân tích 

hoá học nƣớc 

biển 

Đoàn Văn 

Bộ 

NXB ĐHQG  

Hà Nội 
2001 1 

Quan trắc tổng 

hợp môi trƣờng 

biển 

Tài liệu tiếng Anh 

59 

A strategy for 

promoting an 

integrated 

Kent Dover Defra 2008 1 

Tiếng anh chuyên 

ngành Quản lý 

biển 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

approach to the 

management of 

coastal areas in 

England 

60 

Making the Most 

of Wales‟ Coast 

The Integrated 

Coastal Zone 

Management 

Strategy for 

Wales 

Carwyn 

Jones AM 

Welsh Assembly 

Government 
2007 1 

Tiếng anh chuyên 

ngành Quản lý 

biển 

61 

Integrated 

Coastal Zone 

Management  

Erlend 

Moksness 
Wiley-Blackwell 2009 1 

Tiếng anh chuyên 

ngành Quản lý 

biển 

62 

Intergrated 

coastal 

Management: 

From post-

graduate to 

profesional 

coastal manager 

- A teaching 

manual 

Martin L.T, 

Dik R., 

Maarten B. 

and 

Leontine V.  

Eburon Academic 

Publishers 
2010 1 

Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

63 

The Dynamics of 

Integrated 

Coastal 

Management: 

Practical 

Applications in 

the Sustainable 

Coastal 

Development in 

East Asia,  

Chua Thia-

Eng  

GEF/UNDP/IMO 

PEMSEA. 
2006 1 

Quản lý tổng hợp 

vùng bờ 

64 

Spatial Planning 

in the Coastal 

Zone of the East 

Asian Seas 

Region 

COBSEA 

Coordinator 
UNEP 2011 1 

Qui hoạch không 

gian biển 

65 Marine Biology Peter Castro McGraw-Hill 2015 1 Bảo tồn đa dạng 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học học phần 

and Michael 

E. Huber 

Dr. 

Education sinh học biển 

66 

Marine 

Conservation: 

Science, Policy, 

and 

Management, 

G. Carleton 

Ray and 

Jerry 

McCormick

-Ray 

Wiley Blackwell 2014 2 
Bảo tồn đa dạng 

sinh học biển 

67 

Fundamentals of 

Project 

Management  

Joseph 

Heagney 
AMACOM 2016 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

68 Marine Pollution R.B.Clark  
Oxford University 

Press 
2011 1 

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng biển 

69 Marine Pollution 
Christopher 

L.J. 

Oxford University 

Press 
2017 1 

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trƣờng biển 

70 
Biodiversity and 

Conservation 

Michae J. 

Jeffries 
Routledge 2005 1 

Biến đổi khí hậu 

và tác động đến hệ 

sinh thái biển 

71 

Renewable 

energy: It 

physics, 

engineering, use, 

environmental 

impacts, 

economy and 

planning aspects 

Bent 

Sorensen 

Elsevier 

University 
2004 1 Năng lƣợng biển 

72 

Coastal setbacks 

in Latin America 

and the 

Caribbean 

Murray C. 

Simpson 

Inter-American 

Development 

Bank 

2012 1 
Hành lang bảo vệ 

bờ biển 

73 

Adapting to 

coastal climate 

change 

USAID USAID 2009 1 
Hành lang bảo vệ 

bờ biển 

74 

The Challenges 

of Coastal 

Setbacks in New 

Zealand 

Alexandra 

Scouller 

University of 

Otago, New 

Zealand 

2010   
Hành lang bảo vệ 

bờ biển 
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Bảng 9. Danh mục sách chuyên khảo, tạp ch  của ngành đào tạo  

thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ 

 

TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

1 
Sinh thái học các hệ sinh 

thái nƣớc 

Vũ Trung 

Tạng 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

2009 1 

Biến đổi khí hậu 

và tác động đến 

hệ sinh thái biển 

2 
Sinh học và sinh thái học 

biển 

Vũ Trung 

Tạng 

NXB 

ĐHQG Hà 

Nội 

2004 1 

Biến đổi khí hậu 

và tác động đến 

hệ sinh thái biển 

3 
Biến đổi khí hậu và tác 

động ở Việt Nam 

Nguyễn 

Văn Thắng 

NXB Khoa 

học và kỹ 

thuật 

2011 1 

Biến đổi khí hậu 

và tác động đến 

hệ sinh thái biển 

4 
Sinh thái học các hệ cửa 

sông Việt nam 

Vũ Trung 

Tạng 

NXB Giáo 

dục Việt 

nam 

2009 20 

Bảo tồn và phục 

hồi  hệ sinh thái 

biển 

5 
Bảo tồn đa dạng sinh học 

dải ven bờ Việt nam 

Đỗ Công 

Thung 

NXB Khoa 

học và kỹ 

thuật 

2014 4 

Bảo tồn và phục 

hồi  hệ sinh thái 

biển 

6 
An ninh môi trƣờng và 

hòa bình ở biển Đông 

Nguyễn 

Chu Hồi 

NXB Thông 

tin và truyền 

thông 

2016 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

7 

Sự hiện diện của các 

cƣờng quốc ở biển Đông 

từ góc nhìn quan hệ quốc 

tế 

Nguyễn 

Tuấn 

Khanh 

NXB 

ĐHQG Hồ 

Chí Minh 

2015 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

8 

Đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sản trong 

hệ sinh thái rừng ngập 

mặn Việt Nam 

Nguyễn 

Quang 

Hùng 

NXB Nông 

nghiệp 
2016 1 

Quản lý nguồn lợi 

hải sản 

9 

Tranh chấp biền Đông: 

Luật pháp, địa chính trị 

và hợp tác quốc tế 

Đặng 

Đình Quý 

NXB Thế 

giới 
2012 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 

10 

Biển Đông: Quản lý 

tranh chấp và định 

hƣớng giải pháp 

Đặng 

Đình Quý 

NXB Thế 

giới 
2013 1 

Hợp tác trong 

quản lý và khai 

thác biển 
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học học 

phần 

11 

 Delft3D-Flow 

Simulation of multi-

dimensional 

hydrodynamic flows 

and transport 

phenomena, including 

sediments.  

WL/Delft 

Hydraulics 

WL/Delft 

Hydraulics 
2014 1 

Mô hình thủy 

động lực các quá 

trình lan truyền 

vật chất trong môi 

trƣờng biển 

Ngoài các sách, tạp chí, tài liệu tham khảo nêu trên, thƣ viện Trƣờng còn lƣu hàng 

trăm bài báo, công trình nghiên cứu, luận văn thạc sĩ… trong hệ thống cơ sở học liệu mở 

có liên quan đến ngành Quản lý biển đảo và đới bờ để học viên tham khảo, tra cứu. 

3. Nghiên cứu khoa học, đề tài luận văn, luận án  

Bảng 10. Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa học liên 

quan đến đào tạo ngành Quản lý biển đảo và đới bờ, trình độ thạc sỹ 
 

Số 

TT 
Tên đề tài 

Cấp quyết định, 

mã số 

Số QĐ, 

ngày 

tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1 

Nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học và đề xuất 

định hƣớng quy hoạch không gian biển Phú Quốc- 

Côn Đảo phục vụ phát triển bền vững 

KC.09.16 /11-15 2014 

Đã 

nghiệm 

thu 

2 
Giám sát chủ động vùng nuôi tôm nƣớc lợ và ngao 

nuôi tập trung tại một số t nh phía Bắc  
2015 

Đã 

nghiệm 

thu 

3 

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các 

phƣơng pháp định hƣớng khoanh định túi khí nông 

phục vụ  điều tra cơ bản tài nguyên môi trƣờng 

biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh 

Gành Rái (Gò Công – Vũng Tàu) 

TNMT.2017.06.15 

/16-20 
2017 

Đang 

thực hiện 

4 

Đánh giá tiềm năng biến động tài nguyên nƣớc 

mặt, nƣớc ngầm và đề xuất giải pháp sử dụng hợp 

lý tài nƣớc phục vụ phát triển KTXH tại một số 

đảo trong điểm 

KC0904/16-20 2017 
Đang 

thực hiện 

5 
Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm phát triển du lịch 

biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, t nh Thanh Hóa 
Đề tài cấp cơ sở 2017 

Đã 

nghiệm 
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Số 

TT 
Tên đề tài 

Cấp quyết định, 

mã số 

Số QĐ, 

ngày 

tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

thu 

6 

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tích lũy của một số 

kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As) trong trầm 

tích biển ven bờ miền Bắc Việt Nam phục vụ quản 

lý tài nguyên và môi trƣờng biển 

Đề tài cấp cơ sở 2017 

Đã 

nghiệm 

thu 

7 
Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tƣ cho phát 

triển kinh tế biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 
Đề tài cấp cơ sở 2018 

Đã 

nghiệm 

thu 

8 
Quy hoạch tổng hợp vùng không gian biển Hải 

Phòng 
 2018 

Đã 

nghiệm 

thu 

9 

Nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác, bảo vệ 

và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều từ 

Vũng Tàu đến Kiên Giang 

KC.09.21/16-20 2018 
Đang 

thực hiện 

 

 

Bảng 11. Các công trình công bố của giáo viên, nhà khoa học 

tham gia đào tạo thạc sỹ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

 

TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

I. Tạp ch  Quốc tế Tiếng Anh 

1 
Wave Damping due to Wooden 

Fences along Mangrove coasts 

Đào 

Hoàng 

Tùng 

2018 
Journal of Coastal Research. DOI: 

10.2112/JCOASTRES-D-18-00015.1 

2 

Effects of Monsoon Activity on 

Monthly Phytoplankton Blooms 

in the Gulf of Thai Land in El 

Nino Year 2002 

Lê Văn 

Thiện 
2018 

VNU Journal of Science: Earth and 

Environmental Sciences, Vol. 34, 

No. 2 (2018) 22-27 

3 

Delimitating inland aqua-

ecological zones under different 

climate conditions in the 

Mekong Delta region, Vietnam 

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác 

giả 

2018 
Journal of Water and Climate 

Change 

4 

Impacts of the vung tau - Go 

Cong sea dyke on hydrodynamic 

flow regime. 

Nguyễn 

Hồng Lân 
2017 

Journal of Marine Science and 

Technology; Vol. 17, No. 3; 2017: 

DOI: 10.15625/1859-3097/17/3/ 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 

5 

Evaluation of management 

effectiveness of Vietnam Marine 

Protected Area system.  

Trần Thị 

Minh 

Hằng 

2015 IUCN Publication, Switzerland 

6 

Changes in mangrove vegetation 

area and character in a war and 

land use change affected region 

of Vietnam (Mui Ca Mau) over 

six decades.  

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác 

giả 

2015 
ELSERVIER, Acta Oecologica 

Vl.63 

7 

Participation throughout the 

decades: how the zeitgeist 

influences both theory and 

practice- A case Study.  

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác 

giả 

2015 
ELSEVIER, Procedia-Social and 

Behavioral Sciences. Vl. 191 

8 

Land cover and land use 

change related to shrimp 

farming in coastal areas of 

Quang Ninh, Vietnam using 

remotely sensed data. 

Bùi Đắc 

Thuyết, 

Tác giả 

chính 
2014 

Environmental Earth Sciences 

9 

Assessment and monitoring of 

nutrient loading in the 

sediments of tidal creeks 

receiving shrimp farm effluent 

in Quang Ninh, Vietnam. 

Bùi Đắc 

Thuyết, 

Tác giả 

chính 

2013 

Environmental Monitoring and 

Assessment 

10 

Impact of shrimp farm effluent 

on water quality in coastal 

areas of the World Heritage-

listed Ha Long Bay 

Bùi Đắc 

Thuyết, 

Tác giả 

chính 

2012 

American Journal of 

Environmental Sciences 

11 

Increasing public participation 

through awareness raising: A 

case study in Trao Reef 

Marine Reserve, Vietnam.  

Trần Thị 

Minh 

Hằng,  Tác 

giả chính 

2012 

Journal of Environment and 

Natural Resources Research. 

12 

Aquaculture Management in 

Thua Thien Hue Province, 

Vietnam: Environmental 

Considerations. In: 

Sustainability Matters 

Trần Thị 

Minh 

Hằng, 

Đồng tác 

giả 

2010 

World Scientific Printers, 

Singapore 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

Environmental Management in 

Asia.   

13 

Antibiotic Resistance in Bacteria 

from Shrimp Farming in 

Mangrove Areas 

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác 

giả 

2005 
ELSEVIER, Science of the Total 

Environment 

14 

Residues of selected antibiotics 

in water and mud from shrimp 

ponds in mangroves areas in 

Vietnam 

Lê Xuân 

Tuấn 

Đồng tác 

giả 

2004 
ELSEVIER, Marine pollution 

bulletin. 

15 

Some experimental results of 

analyzing quantitative 

correlation of fracture frequency 

distribution: case study in quang 

ninh province, Viet Nam. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

2018 

Geodynamics & Tectonophysics, 

2018 Volume 9, Issue 2 pages 557-

567 (Scopus). 

16 

Characteristics of topography - 

geology along  highway 4B and 

landslide evidences. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

2017 Journal of Geology, Series B. 

17 

Tectonic features of the cenozoic 

deformation phases on co to - 

thanh lan islands (Quang Ninh 

province, tonkin gulf, Vietnam). 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

2018 
Russian Jourrnal Pacific Geology 

(SCI). 

18 

Characteristics of the topography 

and geology of vung may sea 

mountain area, Truong sa, 

Vietnam. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

2017 
Journal of Marine science and 

technology. 

19 

Some results of fracture 

orrientation analysis and its 

relationship with  rockslide on 

the carbon-permi limestone in 

Ha Long bay area. 

 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

2017 

International conference on Geo-

spatial Technologies and Earth 

resources. 

20 

Gas-geochemical features of the 

Tonkin Gulf sediments (South 

China Sea). 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

2017 
Journal of Far Eastern Branch, 

Russian Academy of Sciences. 

21 
A new method for predicting 3D 

fractures at next tunnel 

Phí 

Trƣờng 
2016 Journal of Geology, Series B. 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

excavation space for 

perpendicular sets to tunnel axis. 

Thành 

22 

Analytical Results of Cam Ranh 

-Tuy Phong Fault Characteristics 

and Its Relation to Mud Eruption 

in Nam Trung Bo Area, Viet Nam. 

Phí 

Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

2016 

Journal of Geological Resource and 

Engineering 7 (2016) 335-344 

doi:10.17265/2328-

2193/2016.07.003. 

23 

Some Results of Quantitative 

Analysis of Fracture Orientation 

Distribution along the Segment 

Tien Yen-Mui Chua of Cao 

Bang-Tien Yen Fault Zone, 

Quang Ninh Province, Viet Nam. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

 

 

2016 

 

 

Journal of Geological Resource and 

Engineering 2, p. 81-88. doi: 

10.17265/2328-2193/2016.02.004. 

24 

Quantitative analytical results on 

topographic feature of the 

Vietnam‟s continental shelf 

within coordinates 11.7 - 14.0
0
 

and 109.5 - 110.2
0
. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

 

2016 

 

 

 

Journal of Marine science and 

technology.  

25 

Some results of quantitative 

analyses of geomorphic 

characteristics in Manila trench. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

 

Journal of Geology, Series B, 

No.42/2015. 

26 

Phát triển ứng dụng phƣơng 

pháp trắc đạc ảnh để tái tạo bề 

mặt 3 chiều (3D). 

 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

2015 

 

Tạp chí Địa chất. 

 

27 

Một số kết quả phân tích xác 

định trạng thái ứng suất gây biến 

dạng đá bằng phƣơng pháp hệ 

khe nứt cộng ứng và tƣơng quan 

định lƣợng khu vực đảo Cô Tô. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

 

2015 

 

 

Hội nghị 70 năm Cục Địa chất và 

Khoáng sản. ISBN: 978-604-913-

413-5. 

28 

The relationship between 

fracture distributions and 

slickensides in analyzing the 

brittle deformation phases of 

sedimentary rocks on coto-

thanhlan islands. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

 

2015 

Second international conference on 

scientific research cooperation 

between Vietnam and Poland in earth 

sciences. ISBN: 978-604-938-724-1. 

29 

Some analytical results of brittle 

deformation phases in ocdovic-

silua sedimentary rocks on Coto-

Thanhlan islands. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

The proceedings of the 7
th
 VAST-AIST 

workshop “Research collaboration: 

Review and perspective”. ISBN: 978-

604-913-421-0. 

30 
The geological structure of the 

northeastern sea of the gult of 

Phí 

Trƣờng 

 

 

The proceedings of the 7
th

 VAST-

AIST workshop “Research 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

tonkin, vietnnam from gravity 

and seismic data. 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

2015 collaboration: Review and 

perspective”. ISBN: 978-604-913-

421-0. 

31 

Phát triển phƣơng pháp xác định 

các tham số hình học trên ảnh số 

và một số kết quả ứng dụng cửa 

ảnh số trong khảo sát địa chất. 

 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 
Hội nghị GIS toàn quốc 2015. ISBN: 

978-604-82-1619-1. 

32 

Ứng dụng công nghệ GIS và 

viễn thám nghiên cứu một số tai 

biến địa chất ven bờ khu vực 

quần đảo Thổ Chu, t nh Kiên Giang. 

Phí 

Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2015 

 

Hội nghị GIS toàn quốc 2015. ISBN: 

978-604-82-1619-1. 

33 

Identify Driving Force to Cause 

Rockmass Destruction from                  

Fracture Distributions. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

Rock mechanics for sustainable 

development. Vietrock2015 an 

ISRM specialized conference, Hanoi, 

Vietnam. ISBN: 978-604-913-372-5. 

34 

Delineate Structural Boundary 

from Fracture Correlation 

Coefficients. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

2015 

Rock mechanics for sustainable 

development. Vietrock2015 an 

ISRM specialized conference, Hanoi, 

Vietnam. ISBN: 978-604-913-372-5. 

35 

Landslide susceptibility zonation 

- A comparison of natural and 

cut slopes using statistical 

models. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2015 

Rock mechanics for sustainable 

development. Vietrock2015 an 

ISRM specialized conference, Hanoi, 

Vietnam. ISBN: 978-604-913-372-5. 

36 
Field database system for 
managing data and analyzing 
slope stability. 

Phí 
Trƣờng 
Thành 

 
2014 

3rd International Conference on 
Advances in Mining and Tunneling. 
ISBN: 978-604-913-248-3. 

37 

A new method for predicting 
fracture locations at next tunnel 
excavation face for subparallel 
fractures to tunnel axis. 

Phí 
Trƣờng 
Thành 

 
 

2014 

 
3rd International Conference on 
Advances in Mining and Tunneling. 
ISBN: 978-604-913-248-3. 

38 

Delineation of structural 
domains by using fracture 
orientations for analyzing slope 
failure. 

Phí 
Trƣờng 
Thành 

 
 

2014 

In GeoInformatics for Spatial-
Infrastructure Development in Earth 
& Allied Sciences GIS-IDEA. ISBN: 
978-604-80-0917-5. 

39 
Submarine landslide potential on 
the continental shelf in the south 
center of Vietnam. 

Phí 
Trƣờng 

Thành & 
Đồng tác 

giả 
 

 
 

2014 

In GeoInformatics for Spatial-
Infrastructure Development in Earth 
& Allied Sciences GIS-IDEA. ISBN: 
978-604-80-0917-5. 

40 

Rock slope stability snalysis 
using block theory and 
probabilitic approach : An 
application at national road No6, 
Vietnam. 

Phí 
Trƣờng 

Thành & 
Đồng tác 

giả 

 
 

2014 

In GeoInformatics for Spatial-
Infrastructure Development in Earth 
& Allied Sciences GIS-IDEA. ISBN: 
978-604-80-0917-5. 

41 
 
 
The Challenge to discover 

Nguyễn 
Thị Thục 
Anh & 

 
 
 

Proceeding of the 3rd 
International conference on 
Advances     in     mining     and 
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deep mineral deposit in 
Vietnam to increase the 
country's mineral inventory. 

Đồng tác 
giả 

2014 tunneling,      21-22      October 2014 
Vung Tau, Viet Nam. Publishing 
house for science and technology. 
Page 20-24 

42 

 
Major Mineral potential in 
Vietnam, advice for Foreign 
Investors in Selecting the area 
for exploration and 
development projects". 

Nguyễn 
Thị Thục 

Anh 

 
 

2014 

Proceeding ofthe3rd International 
conference on Advances in mining 
and tunneling, 21-22 October 2014 
Vung Tau, Viet Nam. Publishing 
house for science and technology. 
Page 471-477. 

43 

 
Influences of Radioactive 
in titanium exploration in 
Binh Dinh province, 
Vietnam. 

Nguyễn 
Thị Thục 
Anh & 

Đồng tác 
giả 

 
2014 

Proceeding of the 3rd International 
conference on Advances     in     mining     
and tunneling, 21-22 October 2014 
VungTau, VietNam. Publishing house for 
scienc and technology Page 556-559 

44 

 
Silver (Ag) in Lead and Zinc 
mineral Cho Don and Cho 
Dien areas, Bac Kan 
province, Vietnam 

Nguyễn 
Thị Thục 

Anh 

 
 

2016 

Proceeding ofthe3rd International 
conference on Advances in mining 
and tunneling, October 2016 

45 

 
Application of coal 
gasification liquid 
technology and environment 
solution 

Nguyễn 
Thị Thục 

Anh 

 
 

2016 

Proceeding ofthe3rd International 
conference on Advances in mining 
and tunneling, October 2016 

46 
 
Red tide and effects to 
the marine environment 

Nguyễn 
Thị Thục 

Anh 

 
 

2016 

Proceeding ofthe3rd International 
conference on Advances in mining 
and tunneling, October 2016 

47 
Some preliminary results on 
rare earth minerals in Nam Xe 
area, Lai Chau province 

Nguyễn 
Thị Thục 

Anh 
2017 

Proceeding ofthe4rd International 
conference on Advances in mining 
and tunneling, 2017 

48 

The correlation between 
radioactive content and rare 
earth mineral,     environment     
impact when rare earth 
processing zone going to 
operate in Dongpao district, 
Laichau province. 

Nguyễn 
Thị Thục 

Anh 
2017 

Proceeding ofthe4rd International 
conference on Advances in 
mining and tunneling, October 
2017 

49 

Identification of spatial 
distribution of geochemical 
anomalies based on GIS and C-
A fractal madel – A case study 
of jiurui copper mining area 

Hoàng 
Anh 
Huy 

 

2016 

Journal of Geosciences and 
Geomatics Vol.4, No.2 
ISSN (Print): 2373-6690 
ISSN (Online): 2373-6704 

50 

Livelihood vulnerability 
assessment to climate change at 
community level using 
household survery: a case study 
from Nam Dinh province, 
Vietnam 

Hoàng 
Anh 
Huy 

 

2016 

Mediterranean Journal of Social 
Sciences Vol 7 No 3S1 
ISSN 2039-2117 (online) 
ISSN 2039-9340 (print) 

51 

How do local communities adapt to 
climate changes along heavily 
damaged coasts? A stakeholder 
Delphi study in Ky Anh (central 
Vietnam) 

Hoàng 
Anh 
Huy 

 

2017 

Tạp chí quốc tế Environment, 
Development and Sustainability; ISSN 
1387 – 585X 

https://link.springer.com/journal/10668
https://link.springer.com/journal/10668
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52 
Spatial Variability Analysis of Cu 
Content: A Case Study in Jiurui 
Copper Mining Area 

Hoàng 
Anh 
Huy 

2017 
International Journal of Applied 
Geospatial Research Volume 8, Issue 1; 
ISSN 1947 - 9654 

53 

Identification of nutrient 
composition of some isolated 
microalgae from mangroves of 
Xuan Thuy national park 

Lê Xuân 
Tuấn   
Trần Thị 

Minh 
Hằng 

2018 

Academia Journal of Biology, 40(4) 
 

II. Tạp ch  Tiếng Việt 

1 Giải pháp phát triển NTTS các 
huyện phía nam thành phố Hà Nội  

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2013 

Tạp chí Kinh tế và phát triển (ISSN 

1859-0012) - Trƣờng đại học Kinh tế 

quốc dân 

2 Giải pháp phát triển thị trƣờng 
thanh toán tại Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2015 
Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - 

Bộ Tài chính 

3 
Một số giải pháp nâng cao giá trị 
sản xuất cây lƣơng thực t nh Hòa 
Bình 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2015 

Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc 

(ISSN2354-0761) - Học viện Hành 

chính Quốc Gia 

4 “Cú huých” mới cho xuất khẩu 
da giầy Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2015 Tạp chí Con số và sự Kiện 

5 
Vai trò của ngân hàng trong thúc 
đẩy phát triển thanh toán điện tử 
dịch vụ công 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2016 
Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - 

Bộ Tài chính 

6 
Phát triển du lịch biển và mô 
hình triển khai thực tế tại biển 
Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2018 

Tạp chí Ánh sáng và cuộc sống 

(ISSN 2354 – 0656) – Bộ Thông tin 

và truyền thông 

7 
Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã 
hội của một số nƣớc và thực tiễn 
Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2018 
Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - 

Bộ Tài chính 

8 Mô phỏng trƣờng dòng chảy 
trƣờng gió mùa khu vực cửa Đại.  

Vũ Văn 

Lân 
2015 Tạp chí Tài Nguyên và Môi trƣờng 

9 
Tính nƣớc dâng do bão phục vụ 
quy hoạch phát triển không gian 
biển khu vực Phú Quốc – Côn 
đảo sử dụng mô hình Delft 3D 

Vũ Văn 

Lân 
2016 

Tạp chí khoa học và Công nghệ 

biển,Tập 16, số 3. 
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10 
Mô phỏng nƣớc dâng do bão và 
xây dựng bản đồ ngập lụt đảo 
Phú Quốc. 

Vũ Văn 

Lân 
2017 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trƣờng 

11 
Đánh giá vai trò của đập dâng 
nƣớc trong việc phát triển kinh tế 
xã hội khu vực hạ lƣu sông Hồng 
– sông Thái Bình 

Vũ Văn 

Lân 
2018 Tạp chí Tài Nguyên và Môi trƣờng. 

12 
Khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân 
giải cao trong nghiên cứu giám sát hiện 
trạng các đảo và các yếu tố hải dƣơng 
học khu vực biển đông và lân cận 

Nguyễn 

Hồng Lân 
2014 

Tạp chí KHCNB, tập 14, số 4A, 

2014., Tr. 159 - 168ISSN: 1859-

3097 

DOI: 10.15625/1859-3097/14/4A/ 

13 

Nghiên cứu đánh giá sự biến 

động nhiệt độ và độ mặn tại 

vùng nuôi ngao ven biển t nh 

Thái Bình 

Bùi Đắc 

Thuyết 
2016 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

14 

Đánh giá và lựa chọn mô hình 

nuôi tôm ven biển thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại huyện 

Quỳnh Lƣu, Nghệ An 

Bùi Đắc 

Thuyết 
2017 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam 

15 

Đánh giá và lựa chọn mô hình 

nuôi cá lồng biển biển thích ứng 

với biến đổi khí hậu tại vịnh Cát 

Bà, Hải Phòng 

Bùi Đắc 

Thuyết 
2017 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam 

16 

Đánh giá hiệu quả quản lý khu 

bảo tồn biển Hòn Cau, Bình 

Thuận. 

Trần Thị 

Minh 

Hằng 

2018 Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng 

17 

Thành phần loài và biến động 

nguồn lợi cá vùng rừng ngập 

mặn Phù Long, Cát Hải, Hải 

Phòng 

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 
Tạp chí Khoa học và Phát triển. 

Trƣờng Đại học Nông nghiệp I số 3.  

18 

Hƣớng tới phát triển công cụ chi 

trả dịch vụ Hệ sinh thái biển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 Tạp chí Môi trƣờng, số 6 

19 
Đa dạng sinh học khu hệ cá đầm 

Nại, t nh Ninh Thuận 

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, Hà Nội. Số đặc biệt kỷ niệm 55 

năm thành lập Viện Tài nguyên và 

Môi trƣờng biển (1959 – 2014) 
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20 

Danh sách thành phần loài họ cá 

đối (Mugillidae) phân bố trong 

hệ đầm phá ven biển miền Trung 

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Biển, Hà Nội. Số đặc biệt kỷ niệm 55 

năm thành lập Viện Tài nguyên và 

Môi trƣờng biển (1959 – 2014), 

21 

Nghiên cứu tác động của mực 

nƣớc biển dâng đối với rừng 

ngập mặn xã Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải Phòng và các giải 

pháp thích ứng. Tạp chí Khí 

tƣợng Thủy văn, số 643, 7/2014. 

ISSN 0866-8744:  33-39 

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2014 Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, số 643, 

22 

Thành phần và phân bố động vật 

đát trong hệ sinh thái rừng ngập 

mặn Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. 

Tạp chí NP&PTNT, 2013. 47-56. 

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2013 Tạp chí NP PTNT 

23 

Preliminary assessment of sea 

level rise impacts to coastal 

ecosystems in Thua Thien Hue 

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2012 Journal of Science. VNU 

24 

Study on the ability of 

Platymonas sp. And 

Nanochloropsis oculata micro-

algae to reduce shrimp pond 

water pollution in Giao Thuy 

District, Nam Dinh Province.  

Lê Xuân 

Tuấn 

 

2008 

Journal of Science of HNUE, 2008. 

ISSN 0868-3719. Vol.53, No 7, pp. 

83-89 

25 
Vai trò của rừng ngập mặn trong việc 

ứng phó với biến đổi khí hậu.  
Lê Xuân 

Tuấn 
2008 Tạp chí NN PTNT 

26 

Đặc điểm địa mạo và đứt gãy 

kiến tạo đới hút chìm Manila. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

2014 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

27 

Một số đặc trƣng địa chất- địa 

hình khu vực đới chuyển tiếp 

giữa vỏ lục địa và vỏ đại dƣơng 

(COT) Biển Đông. 

Phí 

Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2014 

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

28 

Một số kết quả phân tích hiện 

trạng đáy biển khu vực Nam 

Trung Bộ bằng tài liệu 

multibeam và địa chấn nông 

phân giải cao. 

Phí 

Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2014 

 

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 
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29 

Ứng dụng công nghệ viễn thám 

nghiên cứu chất lƣợng nƣớc 

khu vực ven biển Cửa Đáy. 

Phí 

Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2014 

 

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. 

30 

Một số kết quả so sánh số đo thế 

nằm của khe nứt bằng việc ứng 

dụng phƣơng pháp trắc đạc ảnh. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

2014 

 

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. 

31 

Đánh giá hiện trạng trƣợt lở 

ngầm bằng mô hình 3D hình thái 

địa hình đáy biển và cấu trúc đứt 

gãy trên thềm  lục địa Nam 

Trung Bộ. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

 

2014 

 

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

biển. 

32 

Xây dựng cơ sở dữ liệu số trong 

thu thập, quản lý và tra cứu các 

thông tin địa chất. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

2013 

 

Tạp chí Địa chất. 

33 Tổng quan về núi lửa bùn. 

Phí 

Trƣờng 

Thành 

 

2013 

Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội 

nghị Địa chất Biển toàn quốc lần thứ 

hai. ISBN: 978-604-913-134-9. 

34 

Đặc trƣng cấu trúc khu vực bắc 

vịnh Bắc Bộ theo phân tích số 

liệu khảo sát địa vật lý và địa 

chất mới. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2013 

Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội 

nghị Địa chất Biển toàn quốc lần thứ 

hai. ISBN: 978-604-913-134-9. 

35 

Phân bố phun trào bazan núi lửa 

khu vực thềm lục địa Nam Trung 

Bộ và lân cận theo minh giải tài 

liệu trọng lực, từ và địa chấn. 

Phí Trƣờng 

Thành & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2013 

 

Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội 

nghị Địa chất Biển toàn quốc lần thứ 

hai. ISBN: 978-604-913-134-9. 

36 

Nghiên cứu mối tƣơng quan giữa 

hàm lƣợng kim loại nặng với 

kích thƣớc hạt trầm tích ven bờ 

đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Lê Ngọc 

Anh 
2016 

Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học 

Việt Nam.  ISSN 0868-322 

37 

Đánh giá nguy cơ xói lở bờ 

biển sử dụng phƣơng pháp 

phân tích thứ bậc AHP và 

ch  số xói lở đƣờng bờ 

(CEI). Áp dụng cho khu 

vực ven biển huyện Hải Hậu, 

t nh Hải Nam Định. 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

 

 

 

2014 

 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và 

Môi trƣờng, tháng 6 năm 2015. 

Trang 3-14. 

38 

Một số giải pháp trong cải 

tạo phục hồi môi trƣờng nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

 

2015 

 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và 

Môi trƣờng, số 9. Tháng 9 năm 
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khu vực khai thác than, Hòn Gai, 

Quảng Ninh. 

2015. 

39 

Một số kết quả bƣớc đầu 

trong sử dụng Bentonit Nha Mé 

để hấp thụ dƣ lƣợng kháng sinh 

Norfloxacin. 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

 

 

2015 

 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và 

Môi trƣờng, tháng 6 năm 2015. 

Trang 3-14. 

40 

Dự án khoanh định khu vực 

cấm tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản t nh Lai Châu, dấu 

ấn cho sự hợp tác tốt đẹp giữa 

Đại học tài nguyên và môi 

trƣờng Hà Nội và t nh Lai 

Châu. 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

2015 
Tạp chí khoa học Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội 

41 

Nghiên cứu tốc độ giải 

phóng kim loại và sự chuyển 

hóa arsen từ quặng thải 

arsenopyrite. 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh & 

Đồng tác 

giả 

2017 
Tạp chí địa chất, Loạt số 364-365 

(2017).tr.71-80 

42 

Nghiên cứu khả năng giải 

phóng kim loại nặng và sự 

chuyển hóa arsen từ quặng thải 

pyrit. 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh & 

Đồng tác 

giả 

2018 
Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh 

học, tập 23 số 2, tr. 61-70 

43 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của 

một số yếu tố đến chuyển hóa 

As(III) và As(V) từ quặng thải 

pyrite sau phong hóa, 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2018 

 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh 

học, tập 24 số 1 

44 

Hàm lƣợng kim loại nặng 

(Cd, Pb, Zn) trong một số 

động vật hai mảnh tại vùng 

biển ven bờ Quy Nhơn, t nh 

Bình Định 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh & 

Đồng tác 

giả 

 

 

2018 

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh 

ISSN: 0868-3224Số 4 (đặc biệt) 

2018 

Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý, và 

Sinh học VN 

45 

Ứng dụng mô hình Mike 11 

ST đánh giá khả năng tái tạo 

cát sỏi lòng sông Hồng từ trạm 

thủy văn Sơn Tây đến Hƣng Yên 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh  

 

 

2018 

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và 

Môi trƣờng, Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Nội Số 23 tháng 

12 năm 2018 

46 

Cải thiện cơ sở vật chất, cảnh 

quan và không gian kiến trúc 

góp phần xây dựng môi trƣờng 

văn hóa thẩm mỹ trong các 

Lê Thị 

Thùy 

Dung 

2014 Tạp chí Giáo dục, Số 347 (12/2014 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

trƣờng đại học, cao đẳng ở nƣớc 

ta hiện nay 

47 

Nâng cao các hoạt động chính trị 

- xã hội và vui chơi giải trí góp 

phần giáo dục thẩm mỹ cho sinh 

viên hiện nay 

Lê Thị 

Thùy 

Dung 

2014 Tạp chí Giáo dục, Số 347 (10/2014) 

48 
Tìm hiểu về cấu trúc văn hóa 

thẩm mỹ 

Lê Thị 

Thùy 

Dung 

2016 

Tạp chí Giáo dục Lý luận, ISSN 

0868 –3492, Số 245(7/2016) 

 

49 

Gắn lí luận với thực tiễn trong 

Giáo dục văn hóa thẩm mĩ cho 

sinh viên Việt Nam hiện nay 

Lê Thị 

Thùy 

Dung 

2017 
Tạp chí Giáo dục, số 412 (Kì 2-8/2017) 

 

50 

Vai trò của giáo dục trách nhiệm 

xã hội về bảo vệ tài nguyên môi 

trƣờng trong giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp cho sinh viên ngành 

tài nguyên và môi trƣờng, 

 

Lê Thị 

Thùy 

Dung 

2018 

Tạp chí Giáo dục, Số 433 (kỳ 1 

tháng 7/2018) 

 

51 

Nghiên cứu bƣớc đầu về tƣơng 

tác cửa sông ven biển tại một số 

sông miền trung 

Trần 

 Duy 

 Kiều 

2014 

Tạp chí Khí tƣợng thủy văn Số 648, 

ISSN 0866 – 8744 

 

52 

Nghiên cứu xây dựng thang mức 

độ rủi ro do thiên tai lũ, ngập lụt 

khu vực hạ lƣu sông Cả 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Số 3+4; ISSN 1859-4581 

53 

Nghiên cứu quá trình dịch 

chuyển nguyên tố và đánh giá 

mức độ ô nhiễm kim loại nặng 

cho hạ lƣu sông Ba 

Trần 

Duy 

Kiều 

2015 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn Số 659; 

ISSN 0866-8744 

54 

Nghiên cứu xây dựng phần mềm 

đánh giá chất lƣợng nƣớc, thử 

nghiệm cho tài nguyên nƣớc mặt 

lƣu vực sông Sêrêpôk 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 
Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn Số 662; 

ISSN 0866-8744 

55 

Nghiên cứu mô phỏng nguy cơ 

lan truyền vệt dầu trong sự cố 

tràn dầu trên vùng biển Phú 

Quốc 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi 

  Môi trƣờng Số 52;ISSN 1859-

3941 

56 

Đào tạo theo hệ thống tín ch  - 

hƣớng tới đổi mới, nâng cao chất 

lƣợng đào tạo 

Trần 

Duy 
2015 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng 

Số 21; ISSN 1859-1477 



 

 

 

471 

TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

Kiều 

57 

Nghiên cứu xây dựng bản đồ 

cảnh báo rủi ro do thiên tai lũ, 

ngập lụt hạ lƣu sông Cả 

 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Số 13;ISSN 1859-4581 

58 

Nghiên cứu đánh giá tác động của 

một số yếu tố mặt đệm đến dòng 

chảy lũ hạ lƣu sông Cả bằng công 

nghệ giải đoán ảnh Landsat 

Trần 

Duy 

Kiều 

2016 

Tạp chí Khoa học Vol. 32, No. 3S; 

ISSN 0866 – 8612 

 

59 

Ứng dụng mô hình HEC – HMS và 

HEC – RAS xây dựng bản đồ ngập 

lụt hạ lƣu sông Hƣơng 

Trần 

Duy 

Kiều 

2017 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Số tháng 8; ISSN 1859 – 4587 

 

60 

Mô phỏng các nguy cơ ngập lụt 

bởi nƣớc biển dâng do biến đổi 

khí hậu tại cửa song Mã, Thanh 

Hóa 

Hoàng 

Anh 

Huy 
2015 

Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn 

Số 660; ISSN 0866-8744 

61 

Đánh giá mức độ xâm nhập mặn 

hạ lƣu sông Cả dƣới tác động 

biến đổi khí hậu 

Hoàng 

Anh 

Huy 
2016 

Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn 

Số 663; ISSN 0866-8744 

62 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao 

đổi Anion từ Polystiren phế thải 

ứng dụng để xử lý PO43- trong 

môi trƣờng nƣớc 

Hoàng 

Anh 

Huy 

 

2017 

Tạp chí Khoa học Vol. 33, No.1 

ISSN 0866 - 8612 

 

III. Hội thảo quốc tế 

1 

Current Status Of Solid Waste 

Management And Community 

Awareness Of Marine Pollution 

In Ha Long City, Vietnam.  

Trần Thị 

Minh 

Hằng 

2018 

Proceeding of International 

Conference on Plastics in the Marine 

Environment (ICPME) 2018, 

National University of Singapore 

2 
Coastal economics in Vietnam towards sustainable development and Vietnam-European free trade agreement.  

Trần Thị 

Minh 

Hằng 

2017 

Proceeding of international 

conference entitled "Vietnam's 

economic development in the 

process of international integration" 

3 
Remote Sensing observation of monthly phytoplankton blooms associated with monsoon activity in the gulf of Thailand in El Nino year 2002 

Lê Văn 

Thiện 
2017 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON GEO-SPATIAL 

TECHNOLOGIES AND EARTH 

RESOURCES – GTER 2017. Hanoi, 

October 5-7. 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

4 Trends in resource changes of coral reef fish communities in the coastal of Vietnam.  

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 

Organizing Committee of the 3
rd

 

Asia Pacific Coral Reef Symposium 

(APCRS), Taiwan, 2014. 

5 
Marine/Coastal Ecosystem Services and Their Linkages with the Poverty Alleviation: A case study from Vietnam 

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 

International Young Scientists 

Networking Conference on 

Ecosystems and human wellbeing in 

the green economy 

6 The status of fish diversity and fisheries of the Nai lagoon, Vietnam 

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 

Asian CORE-COMSEASeminar on 

Coastal Ecosystems in Southeast 

Asia 

7 Marine biodiversity and reef fishery resources of the spratly islands.  

Nguyễn 

Thị 

Hƣơng 

Liên 

2014 

SCESAP 3
rd

 International 

Biodiversity Symposium Cebu 2017, 

Philipine 12/2017 

8 
Using Specialized Natural Condition Maps and Hydrodynamic Simuation Results to be based on Marine Spatial Planning of Phu Quoc – Con Dao Islands Areas 

Nguyễn 

Thị Lan 
2014 

Proceedings of the 11th International 

Conference on Hydrobynamics  in 

Singapore 

9 
Identification speed of sea level rise at observed stations in eastern and western coast of vietnam southern part 

Nguyễn 

Thị Lan 
2014 

Proceedings of the 11th International 

Conference on Hydrobynamics  in 

Singapore 

10 

Delimitating inland aqua-ecological zones in climate change conditions in the Mekong Delta region, Vietnam 

Lê Xuân 

Tuấn 
2017 

Geo-spatial Technology and Earth 

Resources (GTER, 2017). ISBN 978-

604-9132-618-4. Publishing House for 

Science and Technology: 733-744 

11 

Mangrove restoration for environmental protection and coastal life improvement in VietNam.  Lê Xuân 

Tuấn 
2014 

Proceedings of the 19
th

 IAHR-APD 

Congress 2014, Hanoi, Vietnam . 

ISBN 978604821338-1. 

12 

Content of some heavy metals in 

water and in Ipomoe Aquatic  

colecting from Nhue river.  

Lê Xuân 

Tuấn 
2014 

Proceedings of the 
3rd

 International 

Conference on advances in mining 

and tunneling, 21-22 Oct., 2014, 

Vung Tau, Vietnam. Advances in 

mining and tunneling. Publishing 

house for Science and Technology, 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

Hanoi, Vietnam 2014: 582-587 

13 

Using Specialized Natural 

Condition Maps and 

Hydrodynamic Simuation 

Results to be based on Marine 

Spatial Planning of Phu Quoc – 

Con Dao Islands Areas 

Vũ Văn 

Lân 
2014 

Proceedings of the 11th International 

Conference on Hydrobynamics 

(ICHD 2014), Singapore; Paper ID 

#13. 

14 

Identification speed of sea level 

rise at observed stations in 

eastern and western coast of 

vietnam southern part 

Vũ Văn 

Lân 
2014 

Proceedings of the 11th International 

Conference on Hydrobynamics 

(ICHD 2014), Singapore; Paper ID 

#14. 

IV. Hội thảo trong nƣớc 

1 

Đánh giá vai trò của các đập 

ngăn sông đến chế độ thủy lực 

mùa cạn vùng hạ lƣu sông Hồng 

Vũ Văn 

Lân 
2015 

Kỷ yếu 5 năm thành lập trƣờng  Đại 

học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội. 

2 

Lƣợng giá giá trị bảo tồn đa 

dạng sinh học và cảnh quan hệ 

sinh thái ven biển rừng ngập 

mặn Cần Giờ 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

2015 

Kỷ yếu 5 năm thành lập trƣờng  Đại 

học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà 

Nội. 

3 

Quản lý vùng bờ Thái Bình: 

Hiện trạng và giải pháp quy 

hoạch tổng hợp 

Trần Thị 

Minh 

Hằng 

2018 

Kỷ yếu hội thảo "Quản lý, bảo tồn tài 

nguyên vùng bờ", Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

4 

Đánh giá ảnh hƣởng của 

phóng xạ khi khai thác quặng 

graphit khu vực Yên Thái, t nh 

Yên Bái 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

2014 

Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn 

quốc lần thứ XXIV, Vũng Tàu, tháng 

8 năm 2014. Trang 477- 488 

5 

Đặc điểm địa chất cao nguyên đá 

Đồng Văn, một số định hƣớng 

khai thác và phát triển bền vững 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

2016 

Tuyển tập Hội nghị Câu lạc bộ các 

trƣờng kỹ thuật lần thứ 49, tổ chức 

tại Hà Giang 
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TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài 

báo, bài tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất bản 
Tên tạp ch   hội thảo 

6 

Các tác động của chính sách tới 

sự phát triển nguồn nhân lực 

ngành khai khoáng 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

2018 

Tuyển tập hội nghị khoa học Tài 

nguyên, Môi trƣờng và phát triển 

bền vững do Hội đồng Giáo sƣ 

liên ngành tổ chức 

7 

Khoáng sản cát sông và 

những giải pháp của t nh 

Hƣng Yên nhằm quản lý hoạt 

động thăm dò, khai thác hiệu 

quả để bảo vệ dòng sông 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh 

2018 

Tuyển tập Hội nghị Khoa học Câu 

lạc bộ các trƣờng kỹ thuật 2018, 

tổ chức tại Hƣng yên 

8 

Nghiên cứu đặc điểm thành 

phần độ hạt và thành phần 

khoáng vật trong đất khu vực 

tả ngạn sông Hồng, Hà Nội 

Nguyễn 

Thị Thục 

Anh & 

Đồng tác 

giả 

2018 

Hội nghị toàn quốckhoa học trái 

đất và tài nguyên với phát triển 

bền vững(ERSD 2018) 
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Bảng 12. Các hƣớng nghiên cứu đề tài luận văn 

và số lƣợng học viên có thể tiếp nhận 

 

TT 
Các định hƣớng nghiên cứu đề tài 

luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm ngƣời 

thực hiện hƣớng nghiên cứu 

Số lƣợng 

học viên cao 

học có thể 

tiếp nhận 

Bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển 

35  Đặc điểm sinh học và hệ sinh thái biển PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

36  
Thích ứng với biến đổi khí hậu cho các 

hệ sinh thái vùng ven biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

2 

37  

Diễn biến, tác động của xâm nhập mặn 

và bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng 

sinh thái ven biển 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

2 

38  
Phát triển danh hiệu các khu bảo tồn 

biển 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Trần Thị Minh Hằng 

3 

39  Giá trị kinh tế hệ sinh thái biển PGS. TS Lê Xuân Tuấn 
2 

40  

Vai trò của hệ sinh thái biển trong việc 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí 

hậu 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

PGS.TS. Hoàng Anh Huy 

3 

41  
Đa dạng sinh học biển với sự thịnh 

vƣợng của loài ngƣời 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn 

TS. Dƣ Văn Toán 
3 

42  
Đánh giá hiệu quả quản lý của công tác 

bảo tồn biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

43  
Nghiên cứu biến động nguồn lợi thủy sản 

phân bố ven biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng biển, hải đảo 

44  Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

45  Quản lý tài nguyên ven biển TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1 

46  

Thực trạng áp dụng và hiệu quả của các 

chính sách trong quản lý thủy sản và tài 

nguyên ven biển 

TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

47  
Quy hoạch quản lý tài nguyên vùng ven 

biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

48  Quản lý tổng hợp vùng bờ TS. Trần Thị Minh Hằng 2 
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TT 
Các định hƣớng nghiên cứu đề tài 

luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm ngƣời 

thực hiện hƣớng nghiên cứu 

Số lƣợng 

học viên cao 

học có thể 

tiếp nhận 

49  
Đánh giá rủi ro và phòng chống thiên 

tai 
TS. Nguyễn Hồng Lân 2 

50  
Truyền thông, nâng cao nhận thức môi 

trƣờng biển đảo 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

Phát triển bền vững kinh tế biển 

51  
Tiềm năng và định hƣớng phát triển du 

lịch biển đảo Việt Nam 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1 

52  
Hiệu quả của phát triển hệ thống sản 

xuất kêt hợp rừng và thủy sản  
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

53  
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và kinh tế 

mô hình nuôi tôm ven biển 
PGS. TS Lê Xuân Tuấn 2 

54  Các mô hình sinh kế vùng ven biển TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

55  Phát triển bền vững kinh tế vận tải hàng hải TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1 

56  
Vai trò của hệ sinh thái biển với sinh kế 

ngƣời dân ven biển 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1 

57  Tiềm năng năng lƣợng biển 
TS. Nguyễn Hồng Lân  

TS. Dƣ Văn Toán 
3 

58  

Ứng dụng công nghệ môi trƣờng thích 

hợp, sử dụng năng lƣợng hiệu quả hƣớng 

đến sản xuất và tiêu thụ bền vững 

TS. Nguyễn Hồng Lân 2 

Chất lƣợng môi trƣờng biển 

59  
Đánh giá hiện trạng và quản lý kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

60  Ô nhiễm rác thải nhựa đại dƣơng TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

61  
Quản lý ô nhiễm biển từ các hoạt động 

hàng hải, cảng biển 
TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

62  
Đánh giá tác động môi trƣờng của các 

hoạt động nuôi trồng thủy sản 
TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

63  
Quan trắc môi trƣờng phòng trừ bệnh 

trong nuôi trồng thủy sản 
TS. Bùi Đắc Thuyết 2 

64  
Ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng 

tràn dầu trên các vùng ven biển, vùng 

biển và hải đảo Việt Nam 

TS. Trần Thị Minh Hằng 2 

Ứng dụng tin học và các mô hình t nh toán trong quản lý biển 
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TT 
Các định hƣớng nghiên cứu đề tài 

luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm ngƣời 

thực hiện hƣớng nghiên cứu 

Số lƣợng 

học viên cao 

học có thể 

tiếp nhận 

65  
Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản 

lý tài nguyên ven biển 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

TS. Bùi Đắc Thuyết 

PGS.TS Trần Duy Kiều 

3 

66  
Ứng dụng mô hình Mike 31, Delft 3D 

mô phỏng kịch bản thiên tai (bão lụt, 

nƣớc dâng bão...) ở Việt nam 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

PGS.TS Trần Duy Kiều 

 

3 

67  
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản 

đồ ngập lụt do nƣớc dâng bão phục vụ 

quy hoạch và giảm nhẹ thiên tai 

TS. Nguyễn Hồng Lân 

PGS.TS Trần Duy Kiều 

 

3 

68  
Đánh giá vai trò của các công trình ven 

biển (đập phá sóng, kè mỏ hàn…) đến 

phát triển đƣờng bờ 

TS. Nguyễn Hồng Lân 3 

 

                      Hà Nội, Ngày     tháng      năm 2019 

TRƢỞNG PHÕNG 

QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tạo 

GIÁM ĐỐC 

TT THƢ VIỆN & CNTT 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hƣơng 

KT HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG  

 

 

 

 

Trần Duy Kiều 
 

TRƢỞNG PHÕNG KHCN & HTQT 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Dũng 

 

TRƢỞNG KHOA KHB & HẢI ĐẢO 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Lân 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, Ngày…….. tháng……năm 2019 

 

 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ BIỂN ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ 

 

Vào hồi 9h ngày 29 tháng 1 năm 2019 tại Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội, Hội đồng thẩm đinh chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Quản lý 

biển đảo và đới bờ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã họp, cụ thể 

nhƣ sau: 

I. Thành phần Hội đồng thẩm định 

1. GS.TS Đinh Văn Ƣu   Chủ tịch Hội đồng 

2. TS. Phạm Văn Hiếu    Thƣ ký Hội đồng 

3. PGS.TS Nguyễn Minh Huấn  Phản biện 1 

4. PGS.TS Trần Thanh Tùng   Phản biện 2 

5. TS. Đỗ Huy Cƣờng    Ủy viên 

6. TS. Đỗ Đình Chiến    Ủy viên 

7. TS. Nguyễn Xuân Hiển   Ủy viên 

Khách mời: 

- PGS.TS Trần Duy Kiều, phó hiệu trƣởng Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hà Nội. 

- TS. Vũ Danh Tuyên, trƣởng phòng Đào tạo - Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội. 

- Toàn thể giảng viên Khoa Khoa học biển và Hải đảo. 

- Thành phần khác. 

II. Nội dung 

1. Thư ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng 

 Thƣ ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng số 4508/ QĐ-TĐHHN 

ngày 5/ 12/ 2018 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ 

ngành Quản lý biển đảo và đới bờ. 

2. Đại diện Ban soạn thảo đề án mở ngành Thạc sỹ Quản lý biển đảo và đới bờ trình 

bày tóm tắt 
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 PGS.TS Lê Xuân Tuấn, Phó trƣởng phòng KHCN – Phó trƣởng Khoa KHB   HĐ 

trình bày báo cáo tóm tắt 

 - Về quá trình xây dựng: theo yêu cầu thực tiễn: tham khảo các chƣơng trình đào 

tạo thạc sỹ của một số trƣờng trong nƣớc và một số chƣơng trình quốc tế để bảo đảm quá 

trình hội nhập; Tổ chức hội thảo và lấy ý kiến của các cơ quan đào tạo khác ;  

 - Nội dung chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ 

về khối lƣợng kiến thức tổng cộng là 60 tín ch . 

 - Kế hoạch và cách thức triển khai chƣơng trình đào tạo thạc sỹ. 

3. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định 

a. Ý kiến PGS.TS Nguyễn Minh Huấn - Phản biện 1  

Chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ ngành quản lý biển đảo và đới bờ đƣợc soạn thảo 

công phu nghiêm túc, nói chung đáp ứng cơ bản các yêu cầu; Nội dung cấu trúc mục tiêu 

phù hợp với chuyên ngành. 

Đề cƣơng chi tiết: Chƣa có định dạng thống nhất chung về các tính giờ hoặc tiết 

trong phân bổ thời gian học tập; Một số môn học chƣa đủ số lƣợng về tài liệu chính và tài 

liệu tham khảo; Bảng tổng hợp đề cƣơng chi tiết chƣa thống nhất về tổng số tiết học. 

Nhận xét cụ thể:  

Căn cứ đầy đủ, đã cập nhật thông tƣ mới nhất. Tuy nhiên cần ch nh sửa và bổ 

sung, nói thêm về nhu cầu thực sự về nhu cầu nguồn lực về quản lý biển đảo đới bờ. Cần 

thêm ý về khả năng của khoa. 

Trang 60: sửa thành: chƣơng trình của chúng ta có trọng tâm giúp đỡ ngƣời học.. 

Các lĩnh vực: quản lý biển thì phải thành hết quản lý biển đảo và đới bờ. 

Mục tiêu CTĐT: Khá đáp ứng nhu cầu, nhƣng trong mục tiêu cụ thể có những 

yêu cầu về kiến thức kỹ năng tạo ra mới có thể giảm thiểu đi, mục tiêu phải có khả năng 

để học viên đạt đƣợc. 

Chuẩn đầu ra: Cần phải ch nh sửa thể hiện một cách chi tiết cụ thể gắn với mục 

tiêu của chƣơng trình đào tạo. 

Cấu trúc CTĐT: Cấu trúc chƣơng trình đào tạo gồm 60 tín ch  là hợp lý và phân 

bổ thành Kiến thức chung (10 tín ch ) Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (38 tín 

ch ) và Luận văn (12 tín ch ) 

Đề cƣơng chi tiết: Cần thống nhất lại format chung cho tất cả các đề cƣơng chi 

tiết môn học trong chƣơng trình đào tạo nhƣ: số tiết học; tài liệu tham khảo; bảng nội 

dung chi tiết và phân bổ thời gian. Mục yêu cầu đối với sinh viên đọc tài liệu một số môn 

học chƣa thể hiện chi tiết cụ thể theo các chƣơng trong tài liệu tham khảo; Rà soát lại tên 

tiếng anh một số môn học và nội dung cụ thể của các môn học. 

Kết luận: Đạt yêu cầu về nội dung, cần ch nh sửa theo góp ý của HĐ 

b. PGS.TS Trần Thanh Tùng - Phản biện 2 
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Khoa khoa học biển & Hải đảo đủ nhân lực và kinh nghiệm cơ sở vật chất để đào 

tạo thạc sĩ; Căn cứ quy định nhà nƣớc khá đầy đủ; Đề án Thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo 

và đới bờ đã tham khảo 06 chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ trong và ngoài nƣớc. 

Một số nội dung cần phải ch nh sửa nhƣ sau: Mục tiêu nội dung cần phải cụ thể ra, 

các nội dung đạt đƣợc mục tiêu gì; Kỹ năng chƣa đƣợc sử dụng, chƣa có trong nội dung;  

Các số liệu khảo sát, đánh giá về nhu cầu nguồn nhân lực chƣa đủ, nếu có khảo sát chi 

tiết cụ thể hơn thì tốt hơn vì các khối khoa học và kỹ thuật khá khó khăn từ đó mới có 

khả năng tuyển sinh; Nhu cầu đào tạo từ chi cục biển đảo, các viện, theo ngành dọc. 

Mục tiêu CTĐT 

Kiến thức: Phát triển ở bậc cao hơn mà không gắn với nội dung gì thì chƣa đạt yêu 

cầu vì chƣa có mã ngành này ở bậc tiến sĩ; Cần bổ sung các kiến thức chung về biển đảo 

nhƣ các môn học tổng quan các vấn đề về biển đảo; Tăng cƣờng hoạt động tham quan 

thực tế cho học viên (Ví dụ thủy lợi có ít nhất 2 tín ch  sinh viên đi thực tế tại đâu đó 1 

tuần, thực tập chuyên ngành) 

Kỹ năng: Yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ hơi cao, nên lấy theo khung quy định; 

Cần bổ sung kỹ năng vận dụng sử dụng các mô hình công cụ chuyên ngành trong quản lý 

biển đảo và đới bờ: scorecad, playrole...cho quản lý. 

Cấu trúc CTĐT: 

Phần chuyên sâu về khoa học-công nghệ biển: Cần có tên liên quan đến phục vụ 

trong quản lý; Cần giải trình vì sao lại vào trong thạc sĩ quản lý biển. 

Phân bổ thời gian: Thời gian đào tạo 18 tháng hay 2 năm; Thời gian đào tạo vào 

thứ bày và chủ nhật (không nên để thời gian đào tạo tập trung sẽ gây khó khăn cho học 

viên thu xếp thời gian học tập). 

Rà soát lại phân bổ số tín ch  của các môn học: Một số môn học nhiều quá nhƣ tin 

học ứng dụng thì 3 tín ch  trong khi môn học Động lực học thì 2 tín ch ; Môn cốt lõi thì 

nên để 03 tín ch , môn phụ trợ cho nội dung cốt lõi thì 2 tín ch ; Thời lƣợng ngoại ngữ 5 

tín ch   hơi nhiều. 

Nội dung CTĐT: 

Kiến thức chung đạt yêu cầu nhƣng nội dung về  kỹ năng cần phải bổ sung, lƣu ý 

hơn trong chƣơng trình đào tạo. 

Chƣơng trình đào tạo có khá nhiều môn học có tính mới, hội nhập 

Chƣơng trình đào tạo có số lƣợng các môn phụ trợ hơi ít; Nên có môn nhập môn 

về biển đảo. 

Cần tránh kiến thức trùng lặp giữa các môn học nhƣ môn học quản lý tổng hợp 

vùng bờ, quản lý tổng hợp tài nguyên, quy hoạch không gian biển có nhiều nội dung lặp 

lại; Cần xây dựng ma trận chuẩn kiến thức kỹ năng để đánh giá tổng quan về nội dung 

môn học, tránh đƣợc sự trùng lặp về nội dung. 
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Phân bố lại số tín ch  các môn học cho phù hợp: Môn học quản lý tổng hợp vùng 

bở ch  2TC trong đó Quản lý nhà nƣớc về biển thì 3TC. 

Đề cƣơng chi tiết: 

Các tài liệu tham khảo sử dụng các giáo trình cũ cần bổ sung các giáo trình xuất 

bản mới nhƣ: Giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven biển, quản lý quy hoạch. 

Tên môn học: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học biển ch  nên thành Phƣơng pháp 

nghiên cứu khoa học là đủ, có thể học chung với các ngành thạc sĩ khác trong trƣờng. 

 Marine structure/construction, ven bờ thì dùng Coastal 

*Kết luận: Đề án đảm bảo các yêu cầu cần thiết 

c. TS. Đỗ Huy Cường - Ủy viên  

Soạn thảo đề án chƣơng trình thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ công phu, 

phù hợp các quy định; CTĐT đáp ứng các yêu cầu thực tế đất nƣớc; Trƣờng TNMT là 

đơn vị phù hợp, giảng viên cơ sở vật chất phù hợp mở ngành và đào tạo sẽ thành công. 

Mục tiêu CTĐT: Phù hợp, bổ sung theo ý kiến các thầy phản biện. 

Cấu trúc CTĐT: Phù hợp điều ch nh theo ý kiến, tỷ lệ các môn học phù hợp. 

Đề cƣơng chi tiết: Cần rà soát lại nội dung các học phần để trách sự trùng lặp, 

chuẩn hóa lại format. 

Kết luận: Đồng ý trình duyệt cấp cao hơn 

d. TS. Đỗ Đình Chiến - Ủy viên  

Chƣơng trình đào tạo cần thống nhất tên các môn học và tiếng anh nhƣ môn học 

Quan trắc và giám sát môi trƣờng biển. 

Format đề cƣơng chi tiết để thống nhất các đề cƣơng chi tiết môn học. 

Mục tiêu đào tạo: Nên chú trọng vào để quản lý, không cần kiến thức chuyên sâu 

am hiểu chuyên gia, nên có kiến thức về khí tƣợng thủy văn; Nên bổ xung thêm có khả 

năng phân tích các chính sách, chiến lƣợc của nhà nƣớc. 

Đề cƣơng chi tiết: 

Có sự trùng lặp ở các môn học về nội dung liên quan đến các hệ sinh thái biển vì 

vậy các môn học cần phải rà soát lại. 

Môn học ứng dụng công nghệ thông tin: Viễn thám và GIS, nên đƣa tên có thêm 

viễn thám biển; Môn phƣơng pháp nghiên cứu khoa học biển cần ch nh sửa nội dung vì  

trong đề cƣơng chi tiết  ch  là phƣơng pháp nghiên cứu khoa học. 

Điều ch nh môn học BĐKH thành BĐKH với quản lý tài nguyên môi trƣờng biển; 

Chƣơng trình đào tạo nên bổ sung môn Điều tra khảo sát biển; Môn học Bảo tồn đa dạng 

sinh học nên bổ sung thêm về hệ sinh thái vũng vịnh, đầm phá. 

e. TS. Nguyễn Xuân Hiển - Ủy viên  

Chƣơng trình thạc sĩ ngành Quản lý biển đảo và đới bờ phù hợp với nhu cầu thực 

tiễn vì số lƣợng ngƣời đào tạo về chuyên ngành quản lý biển đảo và đới bờ còn thiếu ở 

các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu về biển. 
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Cần rà soát lại một số học phần giữa tên tiếng anh và tiếng việt cho phù hợp; kiểm 

tra lại tổng số tiết các môn học trong đề cƣơng chi tiết. 

g. TS. Phạm Văn Hiếu – Thư ký 

Đầu vào tuyển sinh: Do số lƣợng sinh viên đại học thì giảm vậy có khả năng tuyển 

sinh thạc sĩ khó khăn vì vậy cần phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trong Tổng cụ biển để 

tìm nguồn nhân lực đào tạo. 

Nên bố trí 3 nghiên cứu sinh ở nƣớc ngoài vào phụ trách giảng dạy trong chƣơng 

trình đào tạo. 

h. GS.TS Đinh Văn Ưu – Chủ tịch hội đồng  

Thời lƣợng môn học tự chọn phải bổ sung nhiều môn học để học viên có thể lựa 

chọn các môn học phù hợp. 

Đối tƣợng phục vụ: Quản lý biển, bờ, hải đảo mà đối tƣợng lại ch  Quản lý biển 

 4. Giải trình của tổ soạn thảo chương trình đào tạo 

 Sau khi nghe ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định PGS.TS Lê Xuân Tuấn - 

Phó trƣởng phòng KHCN – Phó trƣởng Khoa KHB   HĐ đại diện tổ soạn thảo giải trình 

nhƣ sau: 

Sẽ tiếp thu, ch nh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng về 

cấu trúc, quan điểm xây dựng chƣơng trình đào tạo, so sánh, đánh giá với các chƣơng 

trình hiện nay. 

Về mục tiêu: Tiếp thu và ch nh sửa theo định hƣớng nghiên cứu ứng dụng. 

Thời gian đào tạo: chƣơng trình đào tạo thạc sĩ 2 năm là phù hợp. 

Tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định 

để ch nh sửa cho chƣơng trình đào tạo hoàn thiện hơn. 

5. Hội đồng thẩm định họp riêng, thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín 

 Hội đồng thảo luận thống nhất các ý kiến của thành viên Hội đồng và các ý kiến 

giải trình của tập thể tác giả soạn thảo chƣơng trình đào tạo  

 * Hội đồng thống nhất 

 - Chƣơng trình đƣợc soạn thảo theo đúng quy định 

 - Chƣơng trình có tính phù hợp, đảm bảo tính khoa học hợp lý, tiên tiến, hội nhập. 

 - Chƣơng trình đƣợc xây dựng có tính khoa học, thực tiễn, có sự tham khảo của 

các chƣơng trình trong nƣớc và quốc tế. 

 * Một số ý kiến Hội đồng khuyến nghị để hoàn thiện 

 - Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện đào tạo 

- Thống nhất thông qua CTĐT trinhg độ thạc sỹ, đáp ứng yêu cầu theo quy định 

của bộ GDDT 

- Các ý kiến của ủy viên hội đồng ghi chi tiết trong phiếu và quyển cần sửa chữa 

bổ sung. 

* Cần bổ sung: 
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- Định hƣớng ứng dụng nên có môn cốt l i về ứng dựng 

- Khối kiến thức nhất định về Biển Đông:  

- TLTK mới nhất cần đƣợc cập nhật, đừng cũ quá 

 *  Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu 

  1. PGS.TS Trần Thanh Tùng   Trƣởng ban 

  2. TS. Phạm Văn Hiếu    Thƣ ký 

  3. TS. Đỗ Đỗ Chiến     Ủy viên 

6. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả 

 Số phiếu phát ra: 07 

 Số phiếu thu về: 07 

 Số phiếu đạt: 07 

 Số phiếu không đạt: 0 

7. Kết luận của Hội đồng thẩm định 

 Đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thƣ viện và hoạt động nghiên cứu khoa học đáp 

ứng yêu cầu, đảm bảo chất lƣợng của chƣơng trình đào tạo, chƣơng trình chi tiết học 

phần theo quy định hiện hành. 

Hội đồng thẩm định thống nhất việc thông qua chƣơng trình đào tạo, chƣơng trình 

chi tiết học phần ngành Quản lý biển đảo và đới bờ trình độ thạc sỹ, chƣơng trình đã đáp 

ứng các yêu cầu xây dựng chƣơng trình đào tạo thạc sỹ chính quy. 

 Cuộc họp kết thúc vào 12h00 ngày  29  tháng 01 năm 2019. 

 

THƢ KÝ HỘI ĐỒNG 

 

 

TS. Phạm Văn Hiếu 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

GS.TS Đinh Văn Ưu 
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