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ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

 

Tên ngành đào tạo : Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

Tên tiếng Anh : Quality assurance and food safety 

Mã số : 7540106 

Cơ sở đào tạo : Trường Đại h c Tài nguyên và Môi Trường  

Trình độ đào tạo : Đại h c Chính quy 

 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

1.1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 

Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thành lập theo Quyết định số 

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

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trường Đại h c Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại h c công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đến nay, Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trở thành cơ sở đào 

tạo đa ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Môi trường, Khí tượng và Thủy 

văn, Đo đạc và Bản đồ, Quản lý đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất khoáng sản, Khoa h c 

Biển, Biến đổi khí hậu, Kinh tế tài nguyên và môi trường,...  

Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có trình độ Cao đẳng, Đại 

h c và Sau đại h c; bồi dưỡng thường xuyên và chuẩn hóa cán bộ làm công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường, khoa h c ứng dụng. Mục tiêu thành lập Trường nhằm trở thành 

cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quản lý Nhà nước về lĩnh vực 
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tài nguyên và môi trường từ Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp đến cộng đồng và 

đào tạo theo nhu cầu của xã hội. 

Tính đến cuối năm 2019, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường đã là 667 người, 

đội ngũ cán bộ giảng dạy là 466 người. Trong đó: Phó giáo sư: 13 người, Tiến sỹ: 88 

người; Thạc sĩ: 290 người; Đại h c: 10 người. Trường có 29 đơn vị trực thuộc và 1 phân 

hiệu, bao gồm: 8 phòng ban, 11 khoa, 3 bộ môn trực thuộc, 5 trung tâm, 1 trạm y tế và 1 

viện nghiên cứu tài nguyên và biến đổi khí hậu. 

Hiện tại, Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang đào tạo các 

ngành: 

- Đối với hệ đại h c có 19 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khí tượng và khí 

hậu h c, Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ, Thủy văn h c, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản lý 

đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Kỹ 

thuật địa chất, Quản lý biển, Quản trị du lịch và lữ hành, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, 

Quản lý tài nguyên nước, Luật, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Marketing, Ngôn ngữ 

Anh.  

- Đối với bậc sau đại h c: Hiện nay Nhà trường đang đào tạo 07 ngành trình độ thạc 

sĩ là: Quản lý đất đai, Khoa h c môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Thủy văn 

h c, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Kế toán, Khí tượng – khí hậu h c. 

Mặc dù là một trường đại h c mới được thành lập nhưng với lợi thế của một trường 

đại h c trẻ, đào tạo các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, được sự ủng 

hộ và giúp đỡ của cả Bộ chủ quản và Bộ Giáo và Đào tạo nên những năm vừa qua, nhà 

trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành quả về đào tạo, 

nghiên cứu khoa h c, quản lý h c sinh, sinh viên, xây dựng cơ sở vật chất,... Các thành 

quả này đã được các cơ quan quản lý nhà nước cũng như xã hội ghi nhận. Một số thành 

quả đạt được của nhà trường trong những năm gần đây:  

Về đào tạo 

Tính đến cuối năm 2019, Trường có 7.300 sinh viên đang theo h c tại trường thuộc 

các bậc Cao đẳng, Đại h c và Sau đại h c. Từ năm 2013 đến nay, Trường đã dừng tuyển 

sinh đào tạo trình độ Trung cấp, giảm quy mô đào tạo Cao đẳng, tập trung đào tạo trình độ 
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Đại h c và Sau đại h c. 

Trong công tác đào tạo, nhà trường đã xác định việc xây dựng chương trình đào tạo 

là một trong những vấn đề then chốt để tạo thành công. Năm 2013, Nhà trường đã tiến 

hành chuẩn hóa đồng loạt các chương trình đào tạo tất cả các hệ cao đẳng, đại h c, sau đại 

h c của tất cả các ngành đào tạo theo hướng:  

- Rà soát và hoàn chỉnh chương trình đào tạo đại h c theo h c chế tín chỉ theo 

hướng liên thông, chuyển đổi giữa các cơ sở đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. 

- Đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo tín chỉ; Xây dựng kịp thời và thực hiện các 

chương trình đào tạo mới theo hướng song bằng (h c cùng một lúc hai chương trình đào 

tạo); 

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

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

- Đặt mục tiêu, mỗi chương trình đào tạo có ít nhất từ 3 – 5 h c phần chuyên môn 

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

Song song với việc xây dựng, chuẩn hóa chương trình đào tạo, trong những năm gần 

đây, công tác xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình các hệ đại h c, cao đẳng luôn 

được nhà trường chú tr ng và về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của đào tạo. Tổng số 

giáo trình cao đẳng đã biên soạn và được nghiệm thu là 103, tổng số giáo trình đại h c đã 

biên soạn và được nghiệm thu là 265. Công tác biên soạn chương trình và giáo trình được 

Nhà trường xác định là một trong những công trình nghiên cứu khoa h c, có cơ chế chính 

sách và chế độ kinh phí hợp lý. Các giáo trình được xây dựng, thẩm định, đánh giá 

chương trình và giáo trình có sự tham gia của những những nhà khoa h c, giảng viên, 

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

đạt yêu cầu.  

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

tham khảo của đại h c nước ngoài có uy tín phù hợp với điều kiện của đại h c Tài nguyên 

và Môi trường, 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 h c liệu mở của các 
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trường đại h c trên thế giới, các sách, tạp chí khoa h c, thông tin tư liệu để cán bộ và sinh 

viên tham khảo. 

Về Khoa học và Công nghệ 

Những năm qua Trường đã chú tr ng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu KHCN bằng 

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

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

năm trường chỉ có một vài đề tài cấp cơ sở, rất ít đề tài cấp bộ, cấp nhà nước. Từ khi 

thành lập trường đại h c hoạt động khoa h c Công nghệ của trường đã có những thay đổi 

mạnh mẽ cả về chất và về lượng cụ thể: 

Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2019 đã triển khai thực hiện được 8 đề tài cấp Nhà 

nước, Quỹ Nafosted, 58 đề tài cấp Bộ, 471 đề tài cấp cơ sở đã được triển khai, 6 đề tài cấp 

tỉnh. 

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

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

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

tài NCKH do giảng viên của trường 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 Trường đã góp phần bồi dưỡng và nâng cao trình độ khoa h c công nghệ cho 

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

thông qua NCKH nhiều giảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, qua đó khẳng 

định nguồn lực chất lượng cao của Nhà trường đang được bổ sung cả về chất và lượng. 

Về nguồn nhân lực 

Kể từ khi thành lập trường đại h c, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường không 

ngừng được tăng cường về số lượng và chất lượng đặc biệt là đội ngũ giảng viên. Năm 

2010, khi mới nâng cấp lên đại h c đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường chỉ có 253 

người, trong đó có 198 cán bộ giảng dạy. Đến năm 2019, đội ngũ cán bộ, giảng viên của 

Trường đã là 667 người. Song song với việc tăng nhanh về số lượng, công tác bồi dưỡng 

đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy được Trường đặc biệt quan tâm nhất 

là đối với đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư. Cùng với sự nỗ lực 
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phấn đấu của cán bộ, giảng viên, bên cạnh các chính sách chung của Nhà nước, Trường 

luôn tạo m i điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng 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. 

Về sinh viên của Trường 

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, số lượng sinh viên theo h c tại Trường năm h c 

2019 - 2020 khoảng 7.300 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 trường và 

các ngành nghề khác đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Từ năm 2013 đến nay, Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường 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 được yêu cầu đòi hỏi và bước đầu có những đóng góp cho sự phát triển của 

các đơn vị, doanh nghiệp; từng bước tiếp cận với xu thế khoa h c công nghệ tiên tiến 

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

lượng đào tạo (đầu ra) ở mức độ tốt; 

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, chương trình đào tạo,... nhà trường đã có những 

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

giảng đường tổng hợp giảng dạy theo h c chế tín chỉ, trang bị máy chiếu phục vụ cho h c 

tập và giảng dạy, nhà ở của sinh viên được cải tạo thành những khu khép kín, đường xá, 

điện nước được nâng cấp khang trang. Một số số liệu về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu khoa h c của trường: 

- Toàn trường hiện có khoảng 1.500 máy vi tính, 23 máy photocopy, 116 máy chiếu 

để phục vụ giảng dạy, h c tập và quản lý, hầu hết máy tính đã được nối mạng nội bộ và 

internet. 

- Trung tâm thư viện có 12.825 đầu sách phục vụ cho công tác đào tạo, 5.747 cuốn 

luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp và hàng trăm loại báo, tạp chí và ấn phẩm. Có 02 
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phòng đ c sách, đ c báo và tạp chí; một phòng tra cứu Internet có hơn 100 máy tính với 

các trang thiết bị tiên tiến; 02 phòng mượn với diện tích 1.100 m
2
. Từ năm 2012 dự án 

trung tâm Thư viện điện tử hoàn thành đưa vào sử dụng đã từng bước đáp ứng nhu cầu về 

thông tin cho cán bộ và sinh viên. 

- 15 phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Môi trường, Khí tượng thủy văn, Địa chất 

khoáng sản và 02 phòng công nghệ Trắc địa bản đồ, phòng công nghệ địa chính, và 01 

phòng công nghệ GIS 02 phòng máy chuyên dụng để phục vụ giảng dậy phần mềm kế 

toán. Phòng công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp, mua mới theo các dự án đã từng 

bước đáp ứng nhu cầu h c tập của sinh viên.  

- Các phương tiện, thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, h c tập như 

máy chiêu đa năng, video, phòng h c đa phương tiện đang từng bước được đầu tư nâng 

cấp, lắp đặt mới. 

- Khu Ký túc xá sinh viên có tổng diện tích khoảng 9.150 m
2
 có khả năng đáp ứng 

chỗ ở cho khoảng 1300 sinh viên. 

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

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

phòng h c, phòng làm việc cho sinh viên, giảng viên. 

1.2. Sự cần thiết mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm 

bảo cho cơ thể hoạt động và làm việc hiệu quả. Thực phẩm sẽ phát huy được công dụng 

của nó khi được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc, vệ sinh trong quá trình sản xuất, chế 

biến.  

Mức độ ảnh hưởng tiêu cực của thực phẩm mất an toàn đến sức khỏe phụ thuộc 

vào các tác nhân gây bệnh khác nhau. Sử dụng các thực phẩm không đảm bảo chất lượng 

có thể bị ngộ độc cấp tính với các triệu chứng ban đầu dễ nhận thấy, nhưng sự nguy hiểm 

tiềm ẩn lâu dài là sự tích lũy dần của các chất độc hại ở một số cơ quan trong cơ thể gây 

ra nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các loại bệnh ung thư. 

Với dân số trên 90 triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 

7,5%/năm, nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam đối với thực phẩm chế biến ngày càng 

lớn và phong phú, đặc biệt là nhu cầu về các sản phẩm sạch được chế biến an toàn và tinh 

tế. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà nhóm ngành chế biến lương thực, 
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thực phẩm còn hướng đến việc sản xuất, chế biến những sản phẩm đạt chất lượng cao để 

phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Đây là một ngành h c thực sự tiềm năng và cơ hội khá lớn 

cho vấn đề việc làm. 

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, lương thực thực phẩm là một loại 

sản phẩm chiến lược, có ý nghĩa kinh tế chính trị, xã hội rất quan tr ng. Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm chiếm tỷ tr ng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân vì vậy, đảm bảo chất 

lượng và an toàn thực phẩm là “chìa khóa” tiếp thị sản phẩm thành công nhất của các đơn 

vị sản xuất kinh doanh.  

Do vậy,  công tác đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm phải được coi là 

nhiệm vụ tr ng tâm, cấp bách và lâu dài của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. 

Đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là đầu tư cho phát triển là đầu tư có hiệu 

quả, góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã 

hội trực tiếp và gián tiếp. 

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông 

tin thị trường lao động TPHCM, trong năm 2018 nhu cầu nhân lực ngành chế biến lương 

thực thực phẩm tăng cao nhất trong 4 nhóm ngành công nghiệp chính (tang 32,68%), từ 

năm 2020 đến 2025 nhu cầu về ngành  chế biến lương thực thực phẩm cần them 10.800 

nhân lực.  

Theo khảo sát của các đơn vị tuyển dụng (20 đơn vị), kết quả khảo sát cho thấy 

trung bình mỗi năm đơn vị tuyển dụng  ít hơn 3 người (25%); từ  3 - 5 người (25%); trên 

6 người (50%). 

Hiện nay cả nước có 5 trường đại h c đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an 

toàn thực phẩm (miền bắc 2 trường, miền trung 1 trường, miền nam 2 trường), Hà Nội 

chưa có trường nào đào tạo ngành h c này. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 2 trường đào tạo ngành này gồm Đại h c Công 

nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại h c Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trong những năm gần đây (2017 -2019), 2 trường này đều tuyển sinh đủ chỉ tiêu 

đăng ký với điểm tuyển sinh xét theo điểm thi trung h c phổ thông quốc gia thấp nhất là 

15,5; cao nhất là 20,75.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xã hội và dựa trên điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện 

giảng dạy của Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, việc mở ngành Đảm 

bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong Khoa Môi trường là rất cần thiết. 
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Tốt nghiệp ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, người h c có nhiều cơ 

hội việc làm tại các đơn vị khác nhau, một số vị trí việc làm chính của ngành h c có thể 

kể đến gồm: 

1. Tại các nhà máy, công ty chế biến thực phẩm: Chuyên viên kiểm soát và đảm bảo 

chất lượng nguyên liệu vào, vận hành thiết bị sản xuất, quản lý sản xuất, kiểm tra, giám 

sát  và phân tích chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm,… 

2. Tại các cơ quan quản lý nhà nước (Các sở Công thương, sở nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, sở khoa h c và công nghệ, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, chi cục thú 

y, cục dự trữ lương thực thực phẩm … ): Chuyên viên phụ trách nghiên cứu, chuyển giao, 

phát triển sản phẩm thực phẩm, xây dựng và giám sát các hệ thống quản lý chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp,  chuyên viên phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm thực phẩm. 

3. Tại các bếp ăn công nghiệp của các nhà máy, trường h c, nhà hàng lớn: Chuyên 

viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng nguyên liệu chế biến, kiểm soát và đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm trong chế biến, xây dựng khẩu phần dinh dưỡng… 

4.  Tại các trung tâm, viện nghiên cứu: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kỹ 

thuật viên phân tích chỉ tiêu chất lượng, xây dụng hệ thống quản lý chất lượng thưc phẩm 

HACCP, ISO, GMP, VietGAP, GLOBALGAP,… 

5. Tại các hệ thống siêu thị: Vị trí đánh giá nhà cung ứng, quản lí ngành hàng thực 

phẩm. 

6. Tại các bệnh viện, trung tâm y tế: Chuyên viên dinh dưỡng tại khoa dinh dưỡng, 

chuyên viên xét nghiệm tại khoa xét nghiệm, nhân viên truyền thông về an toàn thực 

phẩm.  

7. Tại trường trung cấp, cao đẳng, đại h c: Giảng viên giảng dạy về lĩnh vực chế 

biến thực phẩm, quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

8. Tại các công ty hóa chất, kinh doanh thiết bị liên quan đến thực phẩm: Kiểm soát 

và đảm bảo chất lượng vật tư, hóa chất, chuyên gia tư vấn thiết bị và hóa chất thuộc lĩnh 

vực sản xuất và kiểm soát chất lượng thực phẩm. 

Trong quá trình xây dựng đề án mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm, nhóm biên soạn đã dựa trên những căn cứ pháp lý sau: Luật giáo dục đại h c ngày 

18 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại h c; 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người h c đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại h c 
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và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại h c, thạc sĩ, 

tiến sĩ; Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và 

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại h c; Qui chế 43 về 

đào tạo theo tín chỉ và Thông tư 57/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngoài ra, nhóm tác giả đã tham khảo chương trình đào tạo cùng ngành của một số 

trường đại h c uy tín trong nước cũng như quốc tế. 

2. Tóm tắt điều kiện mở ngành đạo tạo 

2.1. Năng lực của cơ sở đào tạo 

Hiện nay, Trường Đại h c Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội có một lực lượng 

thạc sĩ và tiến sĩ khá đông đảo, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Đội ngũ giảng 

viên cơ hữu có h c vị tiến sĩ là 81 người trong đó 11 người đã được phong hàm Phó giáo 

sư. Trong những năm sắp tới, con số này sẽ được phát triển hơn nhiều do hiện nay rất 

nhiều giảng viên đã đang và sắp hoàn thành các chương trình, khoa h c và hồ sơ để xác 

nhận. 

2.1.1. Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo tham gia chính đào tạo ngành Đảm bảo chất 

lượng và an toàn thực phẩm 

Đối với chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, hiện 

nay cơ sở đào tạo có một đội ngũ giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước có đủ điều 

kiện về h c hàm, h c vị để đào tạo ngành.  

Số lượng giảng viên bao gồm 55 giảng viên có chuyên môn đúng ngành và ngành 

gần tham gia giảng dạy các môn h c thuộc ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm, trong đó có 5 PGS, 21 tiến sĩ và 29 thạc sĩ (trong đó nhiều thạc sĩ đang nghiên cứu 

sinh). Các giảng viên đều đã tham gia giảng dạy các khoá đại h c của hai ngành Công 

nghệ Kỹ thuật Môi trường và Quản lý tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn khóa h c 

tốt nghiệp cho sinh viên các khoá đại h c 1,2,3,4,5 của 2 ngành này. 

Các giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn cơ sở ngành và các môn chuyên 

ngành đều có chuyên môn phù hợp. 

Bảng 2.1: Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo tham gia chính đào tạo  

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số tín 

chỉ/ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 



10 

 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số tín 

chỉ/ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

1 Lê Thị Trinh 
Phó giáo 

sư 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Hóa h c 

phân tích 

1. Nguyên lý bảo quản và chế 

biến thực phẩm 

2 Hoàng Ng c Khắc 
Phó giáo 

sư 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2010 

Sinh h c 
1. Phân tích vi sinh thực 

phẩm 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Phó giáo 

sư 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2009 

Sinh thái 

h c 
1. Sinh thái h c 

4 Phạm Thị Mai Thảo 
Phó giáo 

sư 

Tiến sĩ, 

Nhật Bản, 

2009 

Kỹ thuật 

môi trường 

1. Quản lý chuỗi cung ứng và 

truy nguyên nguồn gốc thực 

phẩm 

2. Nghiên cứu người tiêu 

dùng 

5 Lê Văn Hưng 
Phó giáo 

sư 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

1999 

Nông 

nghiệp 

1. Đánh giá rủi ro và quản lý 

an toàn thực phẩm 

6 Lê Thanh Huyền   

Tiến sĩ, 

Thái Lan, 

2007 

Sinh h c 

1. Vi sinh vật h c thực phẩm 

2. Thực tập phân tích vi sinh 

thực phẩm 

3. Kỹ thuật sinh h c phân tử 

và miễn dịch trong phân tích 

thực phẩm 

7 Lê Thu Thủy   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Hóa môi 

trường 

1. Kiểm soát ngộ độc thực 

phẩm 

8 Mai Văn Tiến   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2009 

Hóa h c 

1. Quản lý và kiểm soát 

phòng thí nghiệm phân tích 

thực phẩm 

2. Ứng dụng tin h c trong 

công nghệ thực phẩm 

9 
Nguyễn Thị Phương 

Mai 
  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

Công nghệ 

sinh h c 
1. Hóa sinh h c thực phẩm 

10 Lê Thị Hải Lê   

Tiến sĩ, 

Nhật Bản, 

2000 

Hóa h c 

môi trường 

và độc h c 

sinh thái 

1. Đánh giá cảm quan thực 

phẩm 

11 Phạm Bá Việt Anh   

Tiến sĩ, 

Hàn Quốc, 

2019 

Vật lý 
1. Vật lý h c thực phẩm  

2. Tiếng Anh chuyên ngành 

12 Nguyễn Thu Huyền   
Tiến sĩ, 

Việt Nam, 
Kỹ thuật 

1. Thiết kế công nghệ và nhà 

máy thực phẩm 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số tín 

chỉ/ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

2009 2. Công nghệ chế biến và bảo 

quản sau thu hoạch 

13 Vũ Thị Mai   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Kỹ thuật 

môi trường 

1. Công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng dầu thực 

vật 

2. Công nghệ chế biến và 

kiểm soát chất lượng lương 

thực 

14 Hoàng Thị Huê   

Tiến sĩ, 

Việt Nam 

201 

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường 

1. Hệ thống quản lý và đảm 

bảo chất lượng thực phẩm 

2. Đồ án hệ thống quản lý và 

đảm bảo chất lượng thực 

phẩm 

3. Luật thực phẩm 

15 Vũ Văn Doanh   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Khoa h c tự 

nhiên môi 

trường đất 

và nước 

1. Kỹ thuật thanh tra an toàn 

thực phẩm 

16 Bùi Thị Oanh   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Ngôn ngữ 

h c, so 

sánh, đối 

chiếu 

1. Tiếng Anh 1 

2. Tiếng Anh 2 

3. Tiếng Anh 3 

17 Đinh Thị Như Trang   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Kinh tế 

chính trị 

1. Triết h c Mác – Lênin 

2. Kinh tế chính trị h c Mác – 

Lênin 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa h c 

18 Lê Xuân Hùng   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2007 

Toán h c 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê 

19 Nguyễn Hồng Đăng   

Tiến sĩ, 

Nhật Bản, 

2018 

Kỹ thuật 

môi trường 

1. Nhập môn công nghệ thực 

phẩm 

2. Công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng đường, 

bánh, kẹo 

20 Phạm Hồng Tính   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Sinh h c 1. Vi sinh vật h c đại cương 

21 Bùi Thị Nương   

Tiến sĩ, 

Nhật Bản, 

2017 

Môi trường 1. Thực phẩm chức năng 

22 
Nguyễn Thị Thu 

Nhạn 
  

Tiến sĩ, 

Australia, 

Tiễn sĩ 

trồng tr t 

1. Truyền thông GD an toàn 

VSTP 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số tín 

chỉ/ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

2017 

23 
Nguyễn Thị Bình 

Minh 
  

Thạc sỹ, 

Đài Loan, 

2013 

Khoa h c 

1. Sản xuất sạch hơn trong 

chế biến thực phẩm 

2. Công nghệ chế biến và 

kiểm soát chất lượng sữa  

3. Đồ án công nghệ chế biến 

sản phẩm 

24 Lương Thanh Tâm   

Thạc sỹ, 

Hàn Quốc, 

2010 

Kinh tế môi 

trường và 

dân dụng 

1. Kiểm soát chất lượng bằng 

phương pháp thống kê 

2. Công nghệ chế biến và 

kiểm soát chất lượng trà, cà 

phê, ca cao 

25 Mai Quang Tuấn   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2007 

Khoa h c 

môi trường 
1. Máy và thiết bị thực phẩm 

26 Phạm Đức Tiến   

Thạc sỹ, 

CH Séc, 

2009 

Khoa h c 

môi trường 

1. Công nghệ chế biến và 

kiểm soát chất lượng rau quả 

27 Bùi Thị Thanh Thủy   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2016 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

1. Công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng nước 

chấm, gia vị 

28 Hoàng Diệu Thảo   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2013 

Chính trị 

h c 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3. Pháp luật đại cương 

29 Khuất Thị Nga   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2010 

Triết h c 

1. Triết h c Mác – Lênin  

2. Kinh tế chính trị h c Mác – 

Lênin 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa h c 

30 Đàm Thanh Tuấn   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2013 

Toán h c 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê 

31 Nguyễn Sỹ Hải   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2003 

Vật lý 1. Vật lý đại cương 

32 Nguyễn Thị Na   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2015 

Kinh tế 

chính trị 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3. Pháp luật đại cương 

33 Mai Thị Hiền   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2014 

Tiếng Anh 

1. Tiếng Anh 1 

2. Tiếng Anh 2 

3. Tiếng Anh 3 

34 Phạm Thị Hồng Quế   Thạc sỹ, Ngôn ngữ 1. Tiếng Anh 1 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số tín 

chỉ/ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

Việt Nam, 

2011 

Anh 2. Tiếng Anh 2 

3. Tiếng Anh 3 

35 
Lưu Thị Bích 

Phượng 
  

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy Tiếng 

Anh 

1. Tiếng Anh 1 

2. Tiếng Anh 2 

3. Tiếng Anh 3 

36 
Đoàn Thị Thanh 

Huyền 
  

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2014 

Toán h c 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê 

37 Lê Thị Hương   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2005 

Toán tin 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê 

38 Nguyễn Ng c Linh   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2008 

Toán h c 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê 

39  Đàm Thanh Tuấn   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2013 

Toán h c 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê  

4. Hình h a – Vẽ kỹ thuật 

40 Đặng Thị Ngoan   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2011 

Toán h c 

1. Toán cao cấp 1 

2. Toán cao cấp 2 

3. Xác suất thống kê  

4. Hình h a – Vẽ kỹ thuật 

41 
Phạm Quang 

Phương 
  

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2018 

Kinh tế 

chính trị 

1. Triết h c Mác – Lênin  

2. Kinh tế chính trị h c Mác – 

Lênin 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa h c 

42 Phạm Thị Linh   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2011 

Kinh tế 

chính trị 

1. Triết h c Mác – Lênin  

2. Kinh tế chính trị h c Mác – 

Lênin 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa h c 

43 Đỗ Thị Ngân   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2012 

Kinh tế 

chính trị 

1. Triết h c Mác – Lênin  

2. Kinh tế chính trị h c Mác – 

Lênin 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa h c 

44 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 
  

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2010 

Công nghệ 

thông tin 
1. Tin h c đại cương 

45 Vũ Thị Ánh Tuyết   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2014 

Quản trị 

kinh doanh 
1. Kỹ năng mềm 
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2.1.2. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo tham gia đào tạo ngành Đảm bảo chất 

lượng và an toàn thực phẩm 

Bảng 2.2. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo tham gia đào tạo  

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong 

Học vị, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số tín 

chỉ/ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

1 Trịnh Thị Thủy   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Hóa h c 

phân tích 

1. Các phương pháp phân 

tích thực phẩm 

2. Thực tập phân tích thực 

phẩm 

2 Bùi Thị Thư   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Hóa h c 

1. Vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

2. Độc tố h c thực phẩm 

3 Trịnh Thị Thắm   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

Hóa hữu 

cơ 
 1. Phụ gia thực phẩm 

4 Đoàn Thị Oanh   

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Kỹ thuật 

môi trường 

1. Công nghệ chế biến thực 

phẩm 

2. Công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng trứng, 

thịt, thủy sản 

5 
Phạm Phương 

Thảo 
  

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2010 

Công nghệ 

hóa h c 
1. Hóa h c phân tích 

6 Trịnh Kim Yến   

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013  

Hóa h c  1. Bệnh h c thực phẩm 

7 Đỗ Thị Hiền   

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

Hóa h c 

1. Kỹ năng nghiên cứu về 

đảm bảo chất lượng và an 

toàn thực phẩm 

8 
Nguyễn Thành 

Trung 
  

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

1. Các phương pháp xử lý 

mẫu phân tích thực phẩm 

9 Nguyễn Phương Tú   
Thạc sỹ, 

Bỉ, 2013 

Vệ sinh 

môi trường 

1. Công nghệ bao bì, đóng 

gói thực phẩm 

10 Trần Thị Hường   

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2008 

Hóa h c 1. Hóa h c đại cương 
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2.1.3. Đội ngũ kỹ thuật viên của cơ sở đào tạo tham gia hướng dẫn thực hành ngành 

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm  

Bảng 2.3. Đội ngũ kỹ thuật viên của cơ sở đào tạo tham gia hướng dẫn thực hành 

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, 

năm tốt nghiệp 

Phụ trách 

PTN, Thực 

hành 

Phòng thí nghiệm, thực hành 

phục vụ học phần/môn học 

nào trong chương trình đào 

tạo 

1 
Kiều Thị Thu 

Trang, 1987 

Thạc sĩ, Việt Nam, 

2018 

Phòng thực 

hành 

Phòng máy thực hành  

 

2.1.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Trường Đại h c tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 02 phân hiệu. Phân hiệu 

chính nằm tại Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và phân hiệu 2 nằm tại thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả hai cơ sở đều có các phòng h c, phòng chức năng đầy đủ phục 

vụ nhu cầu đào tạo hiện nay có trường. Các phòng h c cũng như các phòng chức năng 

như thư viện, phòng máy tính, phòng thí nghiệm đều được trang bị các thiết bị phù hợp, 

hiện đại phục vụ nhu cầu giảng dạy trong thời kỳ mới. Cụ thể, hiện nay, tại Hà Nội, 

Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 03 dãy nhà chính. Dãy nhà A (10 

tầng) bố trí các phòng h c và các phòng máy tính, phòng thí nghiệm. Dãy nhà B (7 tầng) 

bố trí các phòng ban chức năng, phòng h p, phòng Đoàn, phòng truyền thông và thư viện. 

Dãy nhà C gồm 5 tấng bố trí các phòng h c, phòng chờ giảng viên và phòng thí nghiệm. 

Hiện tại Nhà trường có 03 phòng máy tính với gần 200 đầu máy tính phục vụ tốt việc 

triển khai h c tập các môn h c liên quan đến máy tính cũng như h c tập online, thi online. 

Bên cạnh đó, hệ thống phòng thí nghiệm, đặc biệt Phòng thí nghiệm Môi trường có đầy 

đủ các máy móc hiện đại phục vụ tốt cho việc h c tập thực hành, thực tập cho sinh viên 

ngành Môi trường hiện này cũng như sinh viên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm. Trung tâm thư viện được đặt tại tầng 1 nhà B với các đầu sách đa dạng phục 

vụ h c tập các môn chung, môn cơ sở ngành, môn chuyên ngành, sách tham khảo, sách 

tiếng việt cũng như sách tiếng nước ngoài. Trung tâm thư viện mở cửa phòng mượn sách 

cũng như phòng đ c cả ngày (không nghỉ trưa) để tạo điều kiện tốt nhất và hiệu quả nhất 

cho sinh viên và giảng viên mượn và đ c sách. Hệ thống phòng h c với 154 phòng được 

trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, máy chiếu, màn chiếu đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 

phòng h c hiện tại và đảm bảo cho việc giảng dạy khi mở thêm ngành. Các thiết bị như 

máy chiếu, project, máy tính … đã được trang bị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.  
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Cơ sở vật chất của trường hầu hết được trang bị mới và bảo trì, bảo dưỡng thường 

xuyên đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy giảng viên và h c tập của sinh viên khi mở 

thêm ngành mới. 

Thông tin cụ thể về cơ sở vật chất hiện tại của trường gồm phòng h c, phòng máy 

tính, phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động h c tập ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm, trung tâm thư viện được thể hiện cụ thể dưới đây. 

a. Phòng học, giảng đường và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số lượng phòng h c, các trang thiết bị được bố trí tại các phòng h c, số lượng 

phòng máy và các trang thiết bị bố trí trong phòng máy được thể hiện tại bảng sau. 

Bảng 2.4. Phòng học, giảng đường và phòng máy tính phục vụ đào tạo 

Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

TT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng 

dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị SL 

Phục vụ học 

phần/ môn 

học 

Diện 

tích 

(m
2
) 

  

1 
Phòng 

h c 
171 13.827 

Máy  chiếu 121 Các môn lý 

thuyết h c 

tại các 

phòng h c 

(trừ h c 

phần thực 

hành, thực 

tập) 

13.827 

Đúng  

Màn chiếu 121 Đúng  

Bảng chống 

loá 
171 Đúng  

Bàn giáo viên 171 Đúng  

Bàn h c sinh 4.600 Đúng  

2 

Phòng 

máy 

701 

 

1 103 

Máy vi tính 

DELL 
54 

Hình h a – 

Vẽ kỹ thuật; 

Tin h c đại 

cương, Ứng 

dụng tin h c 

trong công 

nghệ thực 

phẩm 

103 

Đúng  

Máy chiếu đa 

năng Sony  
1 Đúng  

Thiết bị hỗ trợ 

trình chiếu 

Avov  

2 Đúng  

Switch  Dell™  

24 Port 

Gigabit 

Ethernet with 

2 Fiber Uplink 

Ports slot    

02 Đúng  

Acces Point 

Cisco truy cập 

không dây từ 

02 Đúng  
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TT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng 

dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị SL 

Phục vụ học 

phần/ môn 

học 

Diện 

tích 

(m
2
) 

  

xa   

Phần mềm 

Virus có bản 

quyền 

41 Đúng  

Phần mềm 

quản trị cơ sở 

dữ liệu có bản 

quyền 

 Đúng  

Microsoft  

SQLSvrStd 

2012 SNGL 

OLP NL 

Acdmc 

01 Đúng  

Microsoft  

SQLCAL 

2012 SNGL 

OLP NL 

Acdmc 

UsrCAL 

05 Đúng  

3 

Phòng 

máy 

810 

1 103 

Máy Vi tính 

DELL  
50 

Hình h a – 

Vẽ kỹ thuật; 

Tin h c đại 

cương, Ứng 

dụng tin h c 

trong công 

nghệ thực 

phẩm 

103 

Đúng  

Máy chiếu đa 

năng SONY 
1 Đúng  

Thiết bị hỗ trợ 

trình chiếu 

AVOV 

1 Đúng  

Cable mạng 

AMP 

Category 6 

UTP Cable 

4 Đúng  

Wall Place 

AMP đôi 
25 Đúng  

Phần mềm kế 

toán   
Đúng  

Phần mềm kế 

toán DN 

MISA 

1 Đúng  

Phần mềm 

KTHCSN 
1 Đúng  
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TT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng 

dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị SL 

Phục vụ học 

phần/ môn 

học 

Diện 

tích 

(m
2
) 

  

Misa 

4 
Phòng 

901 
1 103 

Máy vi tính 

DELL 
57 

Hình h a – 

Vẽ kỹ thuật; 

Tin h c đại 

cương, Ứng 

dụng tin h c 

trong công 

nghệ thực 

phẩm 

103 

Đúng  

Máy chủ 

Server Dell™  

Rack Mount 

PowerEdge™ 

+ Hệ điều 

hành cho máy 

chủ 

1 Đúng  

Máy chiếu đa 

năng Sony  
1 Đúng  

 

b. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phòng thí nghiệm Môi trường sẽ là nơi phục vụ hoạt động h c tập, nghiên cứu 

khoa h c, thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm. Hiện nay, PTN môi trường được trang bị các thiết bị hiện đại gồm thiết bị lấy 

mẫu, thiết bị xử lý mẫu thực phẩm, thiết bị phân tích để định tính và định lượng các chất 

trong thực phẩm. Dưới sự quản lý của Khoa Môi trường, các thiết bị phòng thí nghiệm 

đang được sử dụng hiệu quả và được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Như vậy, tất cả 

các trang thiết bị tại phòng thí nghiệm đều đủ điều kiện phục vụ hoạt động giảng dạy, h c 

tập và nghiên cứu khoa h c cho ngành Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. 

Bảng 2.5: Danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ cho ngành Đảm bảo 

chất lượng an toàn thực phẩm 

Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Phòng thí 

nghiệm Môi 

trường 

410 

Cân phân tích 4 số 

AUX 200/Shimazu 
3 Cái 

Hóa h c phân 

tích; Phân tích 

vi sinh thực 

phẩm, Đánh giá 

cảm quan thực 

phẩm 

Đúng  

Cân phân tích điện 

tử. 3 số 

Arhou/8330210194/

Mỹ 

1 Cái 

Phân tích vi sinh 

thực phẩm; Các 

phương pháp xử 

lý mẫu phân tích 

thực phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm 

Đúng  

Cân kỹ thuật điện tử 

3 số Shimazu/ 

D447111097/Nhật 

3 cái Đúng  

Máy ảnh Canon 

kèm theo kính hiển 

vi/ Nhật 

1 Cái 

Hóa sinh thực 

phẩm; Phân tích 

vi sinh thực 

phẩm 

Đúng  

Tủ hút khí độc 

ESCO/ EFH - AX, 

ESCO - Anh 

4 Cái 

Hóa h c phân 

tích; Phân tích 

vi sinh thực 

phẩm, Đánh giá 

cảm quan thực 

phẩm 

Đúng  

Tủ hút khí độc 

BioAir (đặt bộ phá 

Keldan) /Anh 

1 Cái 

Hóa sinh thực 

phẩm, Các 

phương pháp xử 

lý mẫu phân tích 

thực phẩm 

Đúng  

Tủ sấy 

MEMMERT/ 

UM400/Member-

Đức 

1 Cái 

Hóa sinh thực 

phẩm, Các 

phương pháp xử 

lý mẫu phân tích 

thực phẩm 

Đúng  

Tủ sấy 

MEMMERT/06070

337/Member/Đức 

1 Cái 

Hóa h c phân 

tích; Phân tích 

vi sinh thực 

phẩm, Đánh giá 

cảm quan thực 

phẩm 

Đúng  

Tủ lạnh TOSHIBA/ 

Nhật 
1 Cái 

Phân tích vi sinh 

thực phẩm 
Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Tủ lạnh sâu -35 độ/ 

MDF- 436, Sanyo - 

Nhật 

1 Cái 
Hóa sinh thực 

phẩm 
Đúng  

Pipet tự động với 

các dung tích khác 

nhau (nhỏ nhất: 0,5 

- 10µl và lớn nhất 

5000 µl)/ Nhật 

10 Cái 

Hóa h c phân 

tích, Phân tích 

vi sinh thực 

phẩm; Công 

nghệ bao bì, 

đóng gói thực 

phẩm; 

Đúng  

Pipet tự động với 

các dung tích khác 

nhau (nhỏ nhất:10µl 

và lớn nhất 5000 

µl)/ Nhật 

8 Cái 

Các phương 

pháp phân tích 

chất lượng thực 

phẩm 

Đúng  

Bể điều nhiệt/ Đức 1 Cái Các phương 

pháp phân tích 

thực phẩm; 

Công nghệ sản 

xuất và kiểm 

soát chất lượng 

rượu, bia, nước 

giải khát; Công 

nghệ chế biến và 

kiểm soát chất 

lượng sữa; Công 

nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất 

lượng đường, 

bánh, kẹo; Công 

nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất 

lượng trứng, 

thịt, thủy sản; 

Công nghệ sản 

xuất và kiểm 

soát chất lượng 

nước chấm, gia 

vị 

Đúng  

Bếp điện gia nhiệt/ 

Trung Quốc 
6 cái Đúng  

Bếp điện – Stuart/ 

R000107617/CB-

60, Biocote- Anh 

1 Cái Đúng  

Bếp điện có khuấy 

từ/ CB-62, Biocote- 

Anh 

1 Cái Đúng  

Máy nước cất 2 

lần/310A/Hamiltol-

Anh 

1 Cái 

Hóa h c phân 

tích, Phân tích 

vi sinh thực 

Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Máy nước cất 1 lần/ 

WSC/4D/419A/Ha

miltol-Anh 

1 Cái 

phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm, Các 

phương pháp xử 

lý mẫu phân tích 

thực phẩm; 

Thực tập các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm 

Đúng  

Bộ l c nước siêu 

sạch/ Labostar- 

TWF- UV, Seamens 

- Đức 

1 Bộ Đúng  

Bộ l c nước 

Kaguru/055081/Việ

t Nam 

1 Bộ Đúng  

Máy sinh khí hidro/ 

YFRH300, UIS- 

Trung Quốc 

1 Bộ 
Các phương 

pháp phân tích 

thực phẩm; 

Đúng  

Máy sinh khí Nitơ/ 

YFRN300, UIS- 

Trung Quốc 

1 Bộ Đúng  

Bàn đá thực hành 

thí nghiệm/ VN1, 

Việt Nam 

30 bộ   Đúng  

Thiết bị lò nung thể 

tích 10cm x 6cm/ 

Nabertherm B170, 

Đức 

1 Cái 

Các phương 

pháp xử lý mẫu 

phân tích thực 

phẩm 

Đúng  

Máy hút ẩm Edison/ 

Đài Loan 
2 cái   Đúng  

Máy hút ẩm Aikyo/ 

Nhật 
2 cái   Đúng  

Máy đo pH/ pH 704 

Metrohn 
  

Các phương 

pháp xử lý mẫu 

phân tích thực 

phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích vi sinh 

thực phẩm;  

Đúng  

Máy đo độ mặn – 

YSI/ Model: YSI 

30, Mỹ 

  Đúng  

Máy đo độ mặn - 

Hanna Dist 4/ 

Hanna - Hi98304 

  Đúng  

Máy định vị JPS/ 

Triton -300, 

Magellan- Trung 

Quốc 

  Đúng  

Máy đo nhiệt độ 

mẫu rắn/ Wile team 
  Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Máy đo độ ẩm mẫu 

rắn/ Code 160670, 

Benmeadows- Mỹ 

  Đúng  

Thiết bị đo nhanh 

đa chỉ tiêu gồm các 

đầu đo (pH, DO, 

NH4+, NO3-, F-, 

Cl-, OPR, Na/ 

HQ440D, Mỹ 

  Đúng  

Máy đo pH để bàn/ 

Hanna; pH 211, 

Anh 

  

  

  

  

  

  

Các phương 

pháp xử lý mẫu 

phân tích thực 

phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích vi sinh 

thực phẩm;  

  

  

Đúng  

Máy đo độ đục/ 

HANNA 93703 
01 Cái Đúng  

Máy đo DO cầm 

tay/ Oxi 3210, 

WTW- Đức 

01 Cái Đúng  

Máy đo độ dẫn 

điện/ Model: Meter 

4150, Jenway- Mỹ 

  Đúng  

Máy phá mẫu COD 

(DRB 200)/ 

DRB200, Hach - 

Mỹ 

03 Cái Đúng  

Tủ ủ BOD có máy 

đo/ Track, Hach - 

Mỹ 

01 Cái Đúng  

Tủ ủ BOD có máy 

đo/ AL.654    

Aqualytic, Astralia       

01 cái Đúng  

Máy lắc mẫu ngang 

có gia nhiệt/ GFL 

1083, GFL- Đức  

01 Cái Đúng  

Máy li tâm, dung 

tích ống 15 ml/ 

EBA 20, Hettich -

Đức 

01 Cái 

Các phương 

pháp xử lý mẫu 

phân tích thực 

phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích vi sinh 

Đúng  

Máy li tâm, dung 

tích ống 50 ml/ 

EBA 21, Hettich -

Đức 

02 Cái Đúng  

Thiết bị ly tâm lạnh/ 

DIGICEN 21R 
01 Cái Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Thiết bị siêu âm 

ELMA S-200H/ 

ELMA - Đức 

01 Cái 

thực phẩm;  

Đúng  

Thiết bị siêu âm 

ELMA S-300H/ 

ELMA - Đức 

01 Cái Đúng  

Bộ nghiền mẫu 

IKA/Nhật 
01 bộ 

Hóa phân tích, 

Các phương 

pháp xử lý mẫu 

phân tích thực 

phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích vi sinh 

thực phẩm; 

Công nghệ bao 

bì, đóng gói 

thực phẩm; Phân 

tích vi sinh thực 

phẩm; Đánh giá 

cảm quan thực 

phẩm; Thiết kê 

công nghệ và 

nhà máy thực 

phẩm 

Đúng  

Bộ đồng hóa mẫu/ 

Đức 
01 bộ Đúng  

Máy cất quay chân 

không Strike/ Strike 

202, Steroglass-Ý 

01 Cái Đúng  

Bộ làm lạnh cho cất 

quay chân không/ 

Buchi- F108 

1 Cái Đúng  

Bộ làm lạnh cho 

AAS/ Thermo 
01 cái Đúng  

Bộ làm lạnh cho 

ICP/ Lab Tech/ 

Smart H150-1000 

2 cái Đúng  

Bộ phá mẫu 

Kjeldahl/Mỹ 
01 bộ Đúng  

Bộ cất đạm 

Gerhardt/ VAP 20, 

Gerhardt-Đức 

01 Bộ Đúng  

Bộ l c chân không 

gồm: Giá l c chân 

không  - Màng l c 

bẫy nước - Bơm 

chân không/ 

Sartorious-Đức     

02 Bộ Đúng  

Hệ thống chiết 

SOXHLET (06 vị 

trí)/ EV6AII/16, 

Gerhardt-Đức 

01 Bộ Đúng  

Hệ thống chiết 

SOXHLET (06 vị 

trí)/ Trung Quốc 

01 Bộ Đúng  

Bộ chiết pha rắn/ 

ASKIR 20  
2 Bộ Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Bộ phá mẫu - Lò vi 

song/ MWS-2, 

Berghof/Đức 

01 Cái Đúng  

Bộ cô Nitơ do PTN  

tự thiết kế/ PTN 
01 bộ Đúng  

Bơm chân không 

(02 bơm hút, 02 

phễu l c, 02 bình 

chiết)/ Glassco 

01 bộ Đúng  

Máy lắc rung 

VELP/ VELP ZX3 -

Sr 309485 

01 cái Đúng  

Bộ rây mẫu/ MRE-

TSS 200 
01 bộ Đúng  

Thiết bị quang phổ 

hấp thụ phân tử - 

trắc quang DR5000/ 

DR5000, Hach- Mỹ 

1 

Hóa phân tích, 

Các phương 

pháp xử lý mẫu 

phân tích thực 

phẩm; Các 

phương pháp 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích thực 

phẩm; Thực tập 

phân tích vi sinh 

thực phẩm; 

Công nghệ bao 

bì, đóng gói 

thực phẩm; Phân 

tích vi sinh thực 

phẩm; Đánh giá 

cảm quan thực 

phẩm; Thiết kê 

công nghệ và 

nhà máy thực 

phẩm 

Đúng  

Thiết bị quang phổ 

hấp thụ phân tử - 

trắc quang DR2800/ 

Hach- Mỹ 

1 Đúng  

Thiết bị quang phổ 

hấp thụ phân tử/ 

Visible 722, Trung 

Quốc 

1 Đúng  

Thiết quang phổ hấp 

thụ nguyên tử AAS/ 

Visible 722, Trung 

Quốc 

1 Đúng  

Thiết bị quang phổ 

phát xạ nguyên tử - 

plasma/ ICP -OES 

Agilent 700 Series, 

Agilent 

1 Đúng  

Máy sắc ký khí GC 

Varian GC-450, 

bơm mẫu tự động/ 

Varian-450 GC, Ý 

1 Đúng  

Thiết bị sắc ký ion/ 

ICS- 900, Dionex 
1 Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

 Thiết bị sắc ký lỏng 

cao áp HPLC, 

Detecto Huỳnh 

Quang/ HPLC…. 

Shimadzu, Nhật 

1 Đúng  

Sắc ký khí khối phổ 

Ion trap/ Ion trap 

240, Agilent - Mỹ 

1 Đúng  

Thiết bị phân tích 

tổng Cacbon (mẫu 

rắn và mẫu lỏng)/ 

OI- Analytical, Mỹ 

1 Đúng  

 Thiết bị chuẩn độ 

điện thế/ SI 

Analytic TA 20 plus 

1 Đúng  

Thiết bị phân tích 

cực phổ/ Nordantec 

Tea 4000 

1 Đúng  

Kính hiển vi quang 

h c 2 mắt/ Model: 

MBL 2000, 

KRUSS- Nhật 

2 

Phân tích vi sinh 

thực phẩm; 

Thực tập phân 

tích vi sinh thực 

phẩm; ông nghệ 

sản xuất và kiểm 

soát chất lượng 

rượu, bia, nước 

giải khát; Công 

nghệ chế biến và 

kiểm soát chất 

lượng sữa; Công 

nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất 

lượng đường, 

bánh, kẹo; Công 

nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất 

lượng trứng, 

thịt, thủy sản; 

Công nghệ sản 

xuất và kiểm 

soát chất lượng 

nước chấm, gia 

vị; Công nghệ 

Đúng  

Kính hiển vi soi nổi/ 

KRUSS - Đức 
1 Đúng  

Kính hiển vi quang 

h c/ Erma EZ - 331, 

Nhật  

1 Đúng  

Kính hiển vi điện 2 

mắt/ MEIJI, ML 

2200 

5 Đúng  

Kính hiển vi điện 2 

mắt/ BA/200, 

Motic- Đài Loan 

1 Đúng  

Kính hiển vi điện 2 

mắt/ BA/200, 

Motic- Đài Loan 

15 Đúng  

Kính hiển vi kỹ 

thuật số/ CX41, 

OLYMPUS 

1 Đúng  

Nồi hấp tiệt trùng 

kiểu nằm ngang/ 

SA-260 FA, Study-

Anh 

1 Đúng  
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Tên phòng 

thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí 

nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Nồi hấp tiệt trùng 

ALP 501/ KT-40L, 

ALP - Nhật 

1 

chế biến và 

kiểm soát chất 

lượng rau quả; 

Công nghệ sản 

xuất và kiểm 

soát chất lượng 

dầu thực vật; 

Công nghệ chế 

biến và kiểm 

soát chất lượng 

trà, cà phê, ca 

cao; Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát chất 

lượng lương 

thực; 

Đúng  

Tủ ấm điện tử/ INB 

400, Memert - Đức  
1 Đúng  

Tủ cấy vô trùng/ 

ESCO,Singapore 
2 Đúng  

Tủ cấy vô trùng 

kiểu thổi đứng/ 

CASS-LV 1204, 

Việt Nam 

1 Đúng  

Thiết bị l c/ ST- 

WF, Stepro - Việt 

Nam 

01 Bộ Đúng  

 

c. Thư viện 

Tổng diện tích thư viện: 832 m
2
 trong đó diện tích các phòng đ c: 440 m

2
 

Số chỗ ngồi: 300 

Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 100 máy 

Phần mềm quản lý thư viện: iLibme 8.0 

Thư viện điện tử: Đã kết nối với thư viện Đại h c TNMT Tp.HCM các chương trình 

Fulbright, Cranfield University, Ohidink DRC Bowling Green State University, Đại h c 

An Giang, Đại h c Bách khoa Đà Nẵng, Đại h c Bách khoa TP Hồ Chí Minh, nhóm 

trường Kiến trúc, nhóm trường Quản trị kinh doanh, nhóm trường Sư phạm, nhóm trường 

Y dược. 

Thư viện trường có đủ số lượng sách, giáo trình tham khảo để phục vụ tốt việc h c 

tập của sinh viên h c tập các ngành h c của trường, các: 12.825 sách, giáo trình, tài liệu 

tham khảo. (Danh mục kèm theo). 

Bảng 2.6: Danh mục sách, giáo trình phục vụ đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và 

an toàn thực phẩm 

TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1 

Giáo trình 

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2016 1 

Những 

nguyên lý 

cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác – 

Lênin 1, 2 

Đúng  

2 

Giáo trình tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia – 

sự thật 

2016 1 
Tư tưởng hồ 

chí minh 
Đúng  

3 

Giáo trình 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia – 

sự thật 

2016 1 

Đường lối 

cách mạng 

của Đản 

Cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

4 

Kỹ năng mềm - 

Tiếp cận theo 

hướng sư phạm 

tương tác 

Hoàng Thị 

Thu Hiền 

Đại h c 

quốc gia 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2014 1 
Kĩ năng 

mềm 
Đúng  

5 
Kỹ năng tìm việc 

làm 

Lại Thế 

Luyện 
Thời đại 2014 1 

Kĩ năng 

mềm 
Đúng  

6 
Kỹ năng thuyết 

trình 

Dương 

Thị Liễu 

NXB Kinh 

tế quốc 

dân 

2014  
Kĩ năng 

mềm 
Đúng  

7 
Giáo trình Pháp 

luật đại cương 

Nguyễn 

Hợp Toàn 

Đại h c 

Kinh tế 

quốc dân 

20112 1 
Pháp luật 

đại cương 
Đúng  

8 

New cutting 

Edge 

(Elementary) 

Cunningh, 

Sarah 

Từ điển 

bách khoa 
2011 1 Tiếng anh 1 Đúng  

9 
Face 2nd edition 

(Elementary) 

Chris 

Redston, 

Gille 

Cunningha

m 

Cambridg

e 
2012 1 Tiếng anh 1 Đúng  

10 

New cutting 

Edge (Pre- 

Intermediate) 

Cunningha

m, Sarah 

Từ điển 

bách khoa 
2011 1 

Tiếng anh 

2, 

Tiếng anh 3 

Đúng  

11 
Face 2nd edition 

(Elementary) 

Chris 

Redston, 

Gille 

Cunningha

m 

Cambridg

e 
2012 1 

Tiếng anh 2 

Tiếng anh 3 
Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

12 

Tự h c 

Microsoft 

Windows 7 

Nhiều tác 

giả 

Văn hóa 

Thông tin 
2012 1 

Tin h c đại 

cương 
Đúng  

13 

Tự h c 

Microsoft Excel 

2010 

Trí Việt – 

Hà Thành 

Văn hóa 

Thông tin 
2012 1 

Tin h c đại 

cương 
Đúng  

14 

Tự h c 

Microsoft Word 

2010 

Trí Việt – 

Hà Thành 

Hồng 

Bàng 
2011 1 

Tin h c đại 

cương 
Đúng  

15 

Tự h c 

Microsoft 

PowerPoint 2010 

Trí Việt – 

Hà Thành 

Văn hóa 

Thông tin 
2011 1 

Tin h c đại 

cương 
Đúng  

16 Toán cao cấp 
Nguyễn 

Đình Trí 

NXB giáo 

dục 
2012 1 

Toán cao 

cấp 
Đúng  

17 
Bài tập toán cao 

cấp tập 1 

Nguyễn 

Đình Trí 

NXB giáo 

dục 
2012 1 

Toán cao 

cấp 
Đúng  

18 
Bài tập toán cao 

cấp tập 2 

Nguyễn 

Đình Trí 

NXB giáo 

dục 
2012 1 

Toán cao 

cấp 
Đúng  

19 
Bài tập toán cao 

cấp tập 3 

Nguyễn 

Đình Trí 

NXB giáo 

dục 
2011 1 

Toán cao 

cấp 
Đúng  

20 Vật lý đại cương 

Lương 

Duyên 

Bình 

NXB GD 2006 40 
Vật lý đại 

cương 
Đúng  

21 
Hóa h c Đại 

cương 

Dương 

Văn Đảm 

NXB 

Nông 

nghiệp 

2001 20 
Hóa h c đại 

cương 
Đúng  

22 

Giáo trình 

Phương pháp 

luận nghiên cứu 

khoa h c 

Vũ Cao 

Đàm 

NXB Giáo 

dục 
2014 35 

Kỹ năng 

nghiên cứu 

về đảm bảo 

chất lượng 

và an toàn 

thực phẩm 

Đúng  

23 

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

h c 

 

Nguyễn 

Đăng Bình 

NXB 

Khoa h c 

và kỹ 

thuật 

2010 2 

Kỹ năng 

nghiên cứu 

về đảm bảo 

chất lượng 

và an toàn 

thực phẩm 

Đúng  

24 

Phương pháp 

luận nghiên cứu 

khoa h c 

Phạm Viết 

Vượng 

NXB Đại 

h c quốc 

gia Hà Nội 

2004 1 

Kỹ năng 

nghiên cứu 

về đảm bảo 

chất lượng 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

và an toàn 

thực phẩm 

25 
Tâm lý h c giao 

tiếp 

Nguyễn 

Văn Đồng 

NXB 

Chính trị - 

Hành 

chính 

2010 20 
Kỹ năng 

mềm 
Đúng  

26 
Nghệ thuật giao 

tiếp xã hội 

Harvey 

Mackay 

Nxb Văn 

hóa thông 

tin 

2010 2 
Kỹ năng 

mềm 
Đúng  

27 
Giáo trình Kỹ 

năng giao tiếp 

Chu Văn 

Đức, 

NXB Hà 

Nội 
2005 20 

Kỹ năng 

mềm 
Đúng  

28 
Hình h c h a 

hình  

Nguyễn 

Kim 

Thành 

NXB Đại 

h c Sư 

phạm 

2014 20 
Hình h a - 

Vẽ kỹ thuật 
Đúng  

29 

Hình h c h a 

hình 

 

Hoàng 

Văn Thân, 

Đoàn Như 

Kim, 

Dương 

Tiến Th  

NXB 

KH&KT 
2005 20 

Hình h a - 

Vẽ kỹ thuật 
Đúng  

30 
Vẽ kỹ thuật cơ 

khí 

Trần Hữu 

Quế 
NXB GD 2009 2 

Hình h a - 

Vẽ kỹ thuật 
Đúng  

31 

Giáo trình vi 

sinh vật môi 

trường 

Lê Thanh 

Huyền, 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Mai, 

Nguyễn 

Khắc 

Thành 

NXB 

Khoa h c 

kỹ thuật 

2019 5 

Vi sinh vật 

h c đại 

cương 

Đúng  

32 

Giáo trình Vi 

sinh vật h c, lý 

thuyết và bài tập 

giải sẵn tập 1 

(Song ngữ Việt-

Anh) 

Kiều Hữu 

Ảnh 

Nhà xuất 

bản Khoa 

h c và Kĩ 

thuật – Hà 

Nội 

 

2006 2 

Vi sinh vật 

h c đại 

cương 

Đúng  

33 

 Cơ sở sinh h c 

vi sinh vật, tập 

1&2 

Nguyễn 

Thành Đạt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục 

2011 2 

Vi sinh vật 

h c đại 

cương 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

34 
Giáo trình xác 

xuất thống kê 

Tống Đình 

Quý 

NXB Giáo 

dục 
2010 50 

Xác suất 

thống kê 
Đúng  

35 

Giáo trình Công 

nghệ thực phẩm 

truyền thống 

Lê 

Nguyễn 

Đoan Duy, 

Lê Mỹ 

Hồng 

NXB Đại 

h c Cần 

Thơ 

2012 2 

Nhập môn 

công nghệ 

thực phẩm 

Đúng  

36 
Technology in 

Food processing 

Philip 

Richardso

n 

Cambridg

e 
Woodhead 

2001 2 

Nhập môn 

công nghệ 

thực phẩm 

Đúng  

37 
Hóa h c thực 

phẩm 

Hoàng 

Kim Anh 

NXB 

Khoa h c 

và kĩ thuật 

2007 2 

Hóa sinh 

h c thực 

phẩm; Công 

nghệ sản 

xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

dầu thực vật 

Đúng  

38 
Hoá sinh công 

nghiệp 

Lê Ng c 

Tú, Lê 

Văn Chứ, 

Đặng Thị 

Thu, Phạm 

Quốc 

Thăng, 

Nguyễn 

Thị Thịnh, 

Bùi Đức 

Hợi, Lưu 

Duẩn, Lê 

Doãn Diên 

NXB 

Khoa h c 

và kĩ thuật 

2002 2 

Hóa sinh 

h c thực 

phẩm 

Đúng  

39 

 Thẩm định 

phương pháp 

phân tích một số 

chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân 

hủy trong mẫu 

trầm tích 

Lê Thị 

Trinh, 

Trịnh Thị 

Thắm, Từ 

Bình Minh 

NXB  

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

2017 3 

Quản lý và 

kiểm soát 

phòng thí 

nghiệm 

phân tích 

thực phẩm 

Đúng  

40 

Kỹ thuật an toàn 

trong phòng thí 

nghiệm 

Trần Kim 

Tiến 

Nhà xuất 

bản trẻ 
2007 2 

Quản lý và 

kiểm soát 

phòng thí 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

nghiệm 

phân tích 

thực phẩm 

41 

Thẩm định 

phương pháp 

trong phân tích 

hóa h c và vi 

sinh vật 

Trần Cao 

Sơn, Phạm 

Xuân Đà, 

Lê Thị 

Hồng Hảo, 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

NXB 

Khoa h c 

Kỹ thuật, 

Hà Nội 

2005 2 

Quản lý và 

kiểm soát 

phòng thí 

nghiệm 

phân tích 

thực phẩm 

Đúng  

42 
Hóa h c phân 

tích  

Từ V ng 

Nghi 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia 

2007 5 

Các phương 

pháp xử lý 

và phân tích 

mẫu thực 

phẩm 

Đúng  

43 
Giáo trình Hóa 

h c phân tích 

Lê Thị 

Trinh 

NXB 

KHKT 
2017 3 

Các phương 

pháp xử lý 

và phân tích 

mẫu thực 

phẩm 

Đúng  

44 

 “Hóa h c phân 

tích” phần 2: 

Các phương 

pháp phân tích 

công cụ 

Trần Tứ 

Hiếu; Từ 

V ng 

Nghi; 

Nguyễn 

Văn Ri; 

Nguyễn 

Xuân 

Trung 

NXB 

KHKT 
2007 2 

Các phương 

pháp xử lý 

và phân tích 

mẫu thực 

phẩm 

Đúng  

45 

Vi sinh vật h c 

và an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Lương 

Đức Phẩm 

NXB  

Nông 

Nghiệp 

2002 2 

Phân tích vi 

sinh thực 

phẩm; 

Truyền 

thông giáo 

dục an toàn 

vệ sinh thực 

phẩm 

Đúng  

46 
 Công nghệ vi 

sinh vật 

Nguyễn 

Đức 

Lượng 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

2000 2 

Phân tích vi 

sinh thực 

phẩm 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Chí Minh 

47 

Công nghệ vi 

sinh vật: vi sinh 

vật h c công 

nghiệp 

Nguyễn 

Đức 

Lượng 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

1996 2 

Phân tích vi 

sinh thực 

phẩm 

Đúng  

48 

Các quá trình 

công nghệ trong 

chế biến nông 

sản thực phẩm 

 

Trân Minh 

Tâm 

Hà Nội 

Nông 

nghiệp 

644/T120 

1998 2 

Nguyên lý 

bảo quản và 

chế biến 

thực phẩm 

Đúng  

49 

Nguyên lý bảo 

quản và chế biến 

thực phẩm  

Nhan 

Minh Trí, 

Bùi Hữu 

Thuận và 

Lê Mỹ 

Hồng 

Nhà xuất 

bản Đại 

h c Cần 

Thơ 

2017 2 

Nguyên lý 

bảo quản và 

chế biến 

thực phẩm 

Đúng  

50 
Vệ sinh và an 

toàn thực phẩm  

Nguyễn 

Đức 

Lượng, 

Phạm 

Minh Tâm 

NXB Đại 

h c kỹ 

thuật TP. 

Hồ Chí 

Minh 

2004 

 
2 

Vệ sinh an 

toàn thực 

phẩm 

Đúng  

51 

Độc tố h c và an 

toàn vệ sinh thực 

phẩm   

Lê Ng c 

Tú 

Nhà xuất 

bản khoa 

h c kỹ 

thuật 

2006 2 

Vệ sinh an 

toàn thực 

phẩm 

Đúng  

52 
 Giáo trình phụ 

gia thực phẩm 

Lê Thị 

Hồng Ánh 

NXB 

ĐHQG 

TPHCM 

2006 2 
Phụ gia 

thực phẩm 
Đúng  

53 

Nguyên lý bảo 

quản và chế biến 

thực phẩm 

Nhan 

Minh Trí, 

Bùi Hữu 

Thuận và 

Lê Mỹ 

Hồng 

Nhà xuất 

bản Đại 

h c Cần 

Thơ 

2017 2 
Phụ gia 

thực phẩm 
Đúng  

54 
Phụ gia thực 

phẩm 

Đàm Sao 

Mai 

NXB 

ĐHQG 

TPHCM 

2018 2 
Phụ gia 

thực phẩm 
Đúng  

55 

Dinh dưỡng 

người  

 

Lê Doãn 

Diên, Vũ 

Thị Thư 

NXBGD 1996 2 
Dinh dưỡng 

h c 
Đúng  

56 
Thực phẩm dinh 

dưỡng  

-TS Nông 

Thế Cận 
NXB NN 2008 2 

Dinh dưỡng 

h c 
Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

 

57 

Kỹ thuật phân 

tích cảm quan 

thực phẩm 

Hà Duyên 

Tư 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

2006 10 

Đánh giá 

cảm quan 

thực phẩm 

Đúng  

58 

Kiểm nghiệm 

thực phẩm bằng 

phương pháp 

cảm quan, Sổ tay 

phòng thí 

nghiệm 

Ngô Thị 

Hồng Thư 

NXB 

Khoa h c 

kỹ thuật 

Hà Nội 

1989 2 

Đánh giá 

cảm quan 

thực phẩm 

Đúng  

59 
Thực hành đánh 

giá cảm quan 

Nguyễn 

Hoàng 

Dũng 

ĐH Bách 

Khoa TP 

Hồ 

Chí Minh 

2006 2 

Đánh giá 

cảm quan 

thực phẩm 

Đúng  

60 
Lưu biến h c 

thực phẩm 

Đặng 

Minh Nhật 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

2011 2 

 

Vật lý h c 

thực phẩm 

Đúng  

61 
Cơ h c chất lỏng 

ứng dụng 

Phạm Văn 

Vĩnh 

NXB Giáo 

dục 
2001 2 

Vật lý h c 

thực phẩm 
Đúng  

62 
 Cơ sở kỹ thuật 

nhiệt 

Phạm Lê 

Dần, Đặng 

Quốc Phú 

NXB Giáo 

dục 
2002 2 

Vật lý h c 

thực phẩm 
Đúng  

63 
Công nghệ chế 

biến thực phẩm 

Lê Văn 

Việt Mẫn 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia 

TP.HCM 

 

2016 2 

Máy và 

thiết bị thực 

phẩm;  

Công nghệ 

SX&KSCL 

trứng, thịt, 

thủy sản; 

Công nghệ 

SX&KSCL 

nước chấm, 

gia vị; Công 

nghệ 

SX&KSCL 

dầu thực 

vật; Công 

nghệ chế 

biến và 

KSCL trà, 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

cà phê, ca 

cao; Công 

nghệ 

SX&KSCL 

đường, 

bánh kẹo 

64 

Giáo trình Máy 

và chế biến 

lương thực 

Tôn Thất 

Minh 

NXB Bách 

khoa Hà 

Nội 

2010. 2 

Máy và 

thiết bị thực 

phẩm 

Đúng  

65 
Kỹ thuật lạnh cơ 

sở 

Nguyễn 

Đức Lợi, 

Phạm Văn 

Tùy 

NXB Giáo 

dục 
1997 2 

Máy và 

thiết bị thực 

phẩm 

Đúng  

66 
Cơ sở thiết kế và 

gia công cơ khí 

Đàm Ngạn 

Phú, Đặng 

Chúc Hoa, 

La Thuận 

Minh, Quế 

Lệ, Vi 

Hạo Quần 

NXB Bách 

Khoa Hà 

Nội 

2017 2 

Thiết kế 

công nghệ 

và nhà máy 

thực phẩm 

Đúng  

67 

Cơ sở lý thuyết 

và kỹ thuật sản 

xuất thực phẩm 

Nguyễn 

Xuân 

Phương, 

Nguyễn 

Văn Thoa 

NXB Giáo 

dục 
2006 2 

Thiết kế 

công nghệ 

và nhà máy 

thực phẩm 

Đúng  

68 

Cơ sở tính toán 

thiết kế nhà máy 

và thiết bị thực 

phẩm 

Tôn Thất 

Minh 

Đại H c 

Bách 

Khoa Hà 

Nội 

2012 2 

Thiết kế 

công nghệ 

và nhà máy 

thực phẩm 

Đúng  

69 

Tiếng Anh ngành 

công nghệ thực 

phẩm 

Nguyễn 

Thị Hiền 

NXB Giáo 

dục 
2016 2 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Đúng  

70 

Hazard Analysis 

and Critical 

Control Point 

(HACCP) 

 

Codex 

System 

and 

Guidelines 

for its 

applicatio

n. 

FAO/WH

O Codex 

Alimentari

us 

2003. 2 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Commissi

on, Rome 

71 

Fundamentals of 

Food Process 

Engineering 

Romeo T 

Toledo 
Springer 

(2007

) 
2 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Đúng  

72 

Các quá trình 

công nghệ cơ 

bản trong sản 

xuất thực phẩm 

 

Lê Bạch 

Tuyết 

NXB giáo 

dục 
1994 2 

Công nghệ 

chế biến 

thực phẩm 

Đúng  

73 

Các quá trình, 

thiết bị trong 

công nghệ hoá 

chất và thực 

phẩm 

Nguyễn 

Bin 

Nhà xuất 

bản khoa 

h c và kỹ 

thuật 

2002 20 

Công nghệ 

chế biến 

thực phẩm 

Đúng  

74 

Quality 

management 

systems in the 

food industry 

 

Ed. 

Jacxsens, 

L., 

Devlieghe

re F., and 

Uyttendael

e M.. St 

Kliment 

Ohridski 

University 

Press 

2009 2 

Công nghệ 

chế biến 

thực phẩm 

Đúng  

75 
Kiểm tra chất 

lượng   

Hà Duyên 

Tư 

Nhà xuất 

bản khoa 

h c kỹ 

thuật 

2008 5 

Công nghệ 

bao bì, đóng 

gói thực 

phẩm 

Đúng  

76 

Kỹ thuật bao bì 

thực phẩm   

 

Đồng Thị 

Anh Đào 

NXB 

ĐHQG 

TPHCM 

2005 3 

Công nghệ 

bao bì, đóng 

gói thực 

phẩm 

Đúng  

77 

Aseptic 

processing and 

Packaging of 

Particulate 

Foods 

WILLHO

FT 

Edward M 

A 

Blackie 

Academic 

& 

Profession

al 

1995 2 

Công nghệ 

bao bì, đóng 

gói thực 

phẩm 

Đúng  

78 Độc tố h c và an Lê Ng c Nhà xuất 2006 2 Độc tố h c Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

toàn thực phẩm  

 

Tú (chủ 

biến) 

bản Khoa 

h c và kĩ 

thuật 

thực phẩm 

79 

Vi sinh vật h c 

và an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Lương 

Đức phẩm 

NXB nông 

nghiệp 
2000 5 

Độc tố h c 

thực phẩm 
Đúng  

80 

Kiểm soát chất 

lượng bằng 

phương pháp 

thống kê 

 

Nguyễn 

Như 

Phong 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia TP Hồ 

Chí Minh 

2008 20 

Kiểm soát 

chất lượng 

bằng 

phương 

pháp thống 

kê 

Đúng  

81 

Giáo trình xác 

suất thống kê  

 

Tống Đình 

Quỳ 

NXB Giáo 

dục 
2000 10 

Kiểm soát 

chất lượng 

bằng 

phương 

pháp thống 

kê 

Đúng  

82 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Nguyễn 

Thành 

Hiếu 

NXB Đại 

h c Kinh 

tế Quốc 

dân 

2015 1 

Quản lý 

chuỗi cung 

ứng và truy 

nguyên 

nguồn gốc 

thực phẩm 

Đúng  

83 
Quản lý chuỗi 

cưng ứng 

Honma 

Shohaku 

NXB 

Công 

thương 

2019 2 

Quản lý 

chuỗi cung 

ứng và truy 

nguyên 

nguồn gốc 

thực phẩm 

Đúng  

84 

Giáo trình kiểm 

định và truy xuất 

nguồn gốc thực 

phẩm 

Nguyễn 

Thị Minh 

Tú (chủ 

biên) 

NXB ĐH 

Bách khoa 

Hà Nội 

2016 2 

Quản lý 

chuỗi cung 

ứng và truy 

nguyên 

nguồn gốc 

thực phẩm 

Đúng  

85 

Tài liệu hướng 

dẫn sản xuất 

sạch hơn cho các 

doanh nghiệp và 

và nhỏ 

Đại h c 

Bách 

Khoa Hà 

Nội 

NXB ĐH 

Bách khoa 

Hà Nội 

2010 1 

Sản xuất 

sạch hơn 

trong chế 

biến thực 

phẩm 

Đúng  

86 Sản xuất sạch Nguyễn NXB Đà 2005 2 Sản xuất Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

hơn Đình Huấn Nẵng sạch hơn 

trong chế 

biến thực 

phẩm 

87 

Quản lý Chất 

Lượng trong 

Công nghệ Thực 

Phẩm 

Hà Duyên 

Tư 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật Hà 

Nội 

2006 2 

Hệ thống 

quản lý và 

đảm bảo 

chất lượng 

thực phẩm; 

Đồ án hệ 

thống quản 

lý và đảm 

bảo chất 

lượng thực 

phẩm 

Đúng  

88 

Quản lý chất 

lượng thực phẩm 

 

Đống Thị 

Anh Đào 

NXB. Đại 

h c Quốc 

gia Tp. Hồ 

Chí Minh 

2016 2 

Hệ thống 

quản lý và 

đảm bảo 

chất lượng 

thực phẩm; 

Đồ án hệ 

thống quản 

lý và đảm 

bảo chất 

lượng thực 

phẩm 

Đúng  

89 
Quản lý chất 

lượng thực phẩm 

Nguyễn 

Tiến Lực, 

Nguyễn 

Đặng Mỹ 

Duyên 

NXB. Đại 

h c Quốc 

gia TP Hồ 

Chí Minh 

 

2016 2 

Hệ thống 

quản lý và 

đảm bảo 

chất lượng 

thực phẩm; 

Đồ án hệ 

thống quản 

lý và đảm 

bảo chất 

lượng thực 

phẩm 

Đúng  

90 

Giáo trình vệ 

sinh an toàn thực 

phẩm 

Lê Thị 

Hồng Ánh 

(Chủ biên) 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia TP Hồ 

Chí Minh 

2014 2 

Đánh giá rủi 

ro và quản 

lý an toàn 

thực phẩm 

Đúng  

91 Đánh giá rủi ro Lê Thị NXB 2008 36 Đánh giá rủi Đúng  

http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://www.sachbaovn.vn/sach/cung-tac-gia/TS-Nguyen-Tien-Luc-3141
http://www.sachbaovn.vn/sach/cung-tac-gia/TS-Nguyen-Tien-Luc-3141
http://www.sachbaovn.vn/sach/cung-tac-gia/Nguyen-Dang-My-Duyen-3172
http://www.sachbaovn.vn/sach/cung-tac-gia/Nguyen-Dang-My-Duyen-3172
http://www.sachbaovn.vn/sach/cung-tac-gia/Nguyen-Dang-My-Duyen-3172
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Nxb.%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20Tp.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


38 

 

TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

sức khỏe và  

đánh giá rủi ro 

sinh thái 

Hồng Trân Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

ro và quản 

lý an toàn 

thực phẩm; 

Kiểm soát 

ngộ độc 

thực phẩm 

92 

 Sổ tay quản lý 

an toàn thực 

phẩm 

Hữu Đại 
NXB Lao 

động 
2018 2 

Đánh giá rủi 

ro và quản 

lý an toàn 

thực phẩm 

Đúng  

93 

Giáo trình phân 

tích hóa lý thực 

phẩm 1 

Lê Thị 

Hồng Ánh 

NXB 

ĐHQG 

TP. HCM 

2017 2 

Các phương 

pháp phân 

tích thực 

phẩm; Thực 

tập phân 

tích thực 

phẩm 

Đúng  

94 
 Phân tích hóa 

h c thực phẩm 

Hà Duyên 

Tư 

Nhà XB 

Khoa h c 

kỹ thuật 

2009 2 

Các phương 

pháp phân 

tích thực 

phẩm; Thực 

tập phân 

tích thực 

phẩm 

Đúng  

95 

The food 

chemistry 

laboratory: A 

manual for 

experiemntal 

foods, dietetics, 

and food 

scientists” 

Connie M. 

Weaver, 

James R. 

Daniel. - 

Boca 

Raton 

CRC Press 2003 2 

Các phương 

pháp phân 

tích thực 

phẩm; Thực 

tập phân 

tích thực 

phẩm 

Đúng  

96 

Nhập môn xử lý 

số liệu và kế 

hoạch hóa thực 

nghiệm hóa h c  

Lê Đức 

Ng c, Vũ 

Thị Quyên 

NXB Đại 

h c quốc 

gia Hà Nội 

2017 5 

Ứng dụng 

tin h c 

trong công 

nghệ thực 

phẩm 

Đúng  

97 
Giáo trình thực 

hành Excel 

Phạm 

Quang 

Hiển, 

Phạm 

Phương 

NXB 

Thanh 

niên 

 

2019 5 

Ứng dụng 

tin h c 

trong công 

nghệ thực 

phẩm 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Hoa 

98 

Phân tích dữ liệu 

nghiên cứu với 

SPSS 

Hoàng 

Tr ng, 

Chu 

Nguyễn 

Mộng 

Ng c 

NXB 

Hồng Đức 
2008 5 

Ứng dụng 

tin h c 

trong công 

nghệ thực 

phẩm 

Đúng  

99 

Phương pháp 

phân tích VSV 

trong nước, thực 

phẩm, mỹ phẩm 

Trần Linh 

Thước 

NXB giáo 

dục 
2013 35 

Thực tập vi 

sinh thực 

phẩm 

Đúng  

100 
Thực tập vi sinh 

vật h c 

Trần Linh 

Thước 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia TP 

HCM 

 

2001 2 

Thực tập vi 

sinh thực 

phẩm 

Đúng  

101 

Aquatic 

Toxicology and 

Enviromental 

Fate 

Poston. 

Ted M 
ASTM 1986 2 

Thực tập vi 

sinh thực 

phẩm 

Đúng  

102 

 Giáo trình công 

nghệ các sản 

phẩm từ sữa 

Lâm Xuân 

Thanh 

NXB 

Khoa h c 

và kỹ 

thuật 

 

2004 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

sữa; Đồ án 

công nghệ 

chế biến 

thực phẩm 

Đúng  

103 

Công nghệ sản 

xuất các sản 

phẩm từ sữa và 

thức uống, tập 1: 

Công nghệ sản 

xuất các sản 

phẩm từ sữa 

Lê Văn 

Việt Mẫn 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia 

TPHCM 

 

2004 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

sữa 

Đúng  

104 
Công nghệ lên 

men 

Lương 

Đức Phẩm 

 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

 

2010 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

rượu, bia, 

nước giải 

khát 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

105 

Công nghệ sản 

xuất malt và bia 

 

Hoàng 

Đình Hoà 

NXB 

Khoa h c 

và kỹ 

thuật 

2002 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

rượu, bia, 

nước giải 

khát; Công 

nghệ sản 

xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

nước chấm, 

gia vị 

Đúng  

106 

 Công nghệ sản 

xuất rượu, bia và 

nước giải khát 

 

 

Nguyễn 

Công Hà  

 

NXB Đại 

h c Cần 

thơ 

2014 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

rượu, bia, 

nước giải 

khát 

Đúng  

107 

Công nghệ đồ 

hộp thủy sản và 

gia cầm 

Nguyễn 

Tr ng Cẩn 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

 

2007 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

trứng, thịt, 

thủy sản 

Đúng  

108 

Công nghệ chế 

biến thịt và thủy 

sản  

Nguyễn 

Tiến Lực 

NXB Đại 

h c Quốc 

gia 

TP.HCM 

 

2016 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

trứng, thịt, 

thủy sản 

Đúng  

109 
Bảo quản và chế 

biến rau quả 

Nguyễn 

Vân Tiếp, 

Quách 

Đĩnh và 

Nguyễn 

Văn Thoa 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

 

2008 2 

Công nghệ 

chế biến và 

bảo quản 

sau thu 

hoạch 

Đúng  

110 
Bảo quản nông 

sản.  

Nguyễn 

Mạnh 

Khải, 

Nguyễn 

NXB 

Nông 

nghiệp 

 

2006 2 

Công nghệ 

chế biến và 

bảo quản 

sau thu 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Thị Bích 

Thủy, 

Đinh Sơn 

Quang 

hoạch 

111 

Giáo trình kỹ 

thuật sau thu 

hoạch nông sản  

Nguyễn 

Minh 

Thuỷ (chủ 

biên) 

 

NXB Đại 

h c Cần 

Thơ 

2013 2 

Công nghệ 

chế biến và 

bảo quản 

sau thu 

hoạch 

Đúng  

112 
Luật an toàn 

thực phẩm 

Quang 

Minh, 

Tiến Phát 

(hệ thống) 

NXB Lao 

Động 
2016 2 

Luật thực 

phẩm 
Đúng  

113 

Hướng dẫn chi 

tiết thi hành Luật 

an toàn thực 

phẩm 

Nguyễn 

Hữu Đại 

(hệ thống) 

NXB Lao 

Động 
2018 2 

Luật thực 

phẩm 
Đúng  

114 
Giáo trình an  

toàn thực phẩm 

Lê Thị 

Hồng Ánh 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TP HCM 

2017 2 

Truyền 

thông GD 

an toàn 

VSTP 

Đúng  

115 

A handbook on 

risk 

communication 

applied to food 

safety 

Francoise 

Fontannaz, 

J. 

Thompson 

WHO, 

FAO 
2016 2 

Truyền 

thông GD 

an toàn 

VSTP 

Đúng  

116 

Công nghệ bảo 

quản và chế biến 

rau quả 

Lê Văn 

Tán 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

2008 2 

Đồ án công 

nghệ chế 

biến thực 

phẩm 

Đúng  

117 

Công nghệ bảo 

quản và chế biến 

sản phẩm chăn 

nuôi 

Trần Như 

Khuyên 

Nhà xuất 

bản Hà 

Nội 

2007 2 

Đồ án công 

nghệ chế 

biến thực 

phẩm 

Đúng  

118 
Hành vi người 

tiêu dùng 

Đỗ Thị 

Đức 

Nhà xuất 

bản Thống 

kê 

2003 2 

Nghiên cứu 

người tiêu 

dùng 

Đúng  

119 

Giáo trình hành 

vi người tiêu 

dùng 

Vũ Huy 

Thông 

NXB Đại 

h c Kinh 

tế quốc 

dân 

2014 2 

Nghiên cứu 

người tiêu 

dùng 

Đúng  

120 Hành vi người Bùi Văn NXB Lao 2018 2 Nghiên cứu Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

tiêu dùng, thấu 

hiểu và vận dụng 

Quang, 

Nguyễn 

Thị Trang 

động  – xã 

hội 

người tiêu 

dùng 

121 

Giáo trình Các 

hợp chất thiên 

nhiên có hoạt 

chất sinh h c 

Phan Quốc 

Kinh 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

2011 2 
Thực phẩm 

chức năng 
Đúng  

122 

Thực phẩm chức 

năng – Sức khỏe 

bền vững 

Dương 

Thanh 

Liêm, 

NXB 

Khoa h c 

Kỹ thuật 

2010 2 
Thực phẩm 

chức năng 
Đúng  

123 

Thực phẩm chức 

năng – 

Functional Food 

Hiệp hội 

Thực 

phẩm chức 

năng Việt 

Nam 

(VAFF) 

Nhà xuất 

bản Y h c 
2009 2 

Thực phẩm 

chức năng 
Đúng  

124 

1. Hướng dẫn 

xây dựng kế 

hoạch thanh 

tra, kiểm tra 

an toàn thực 

phẩm trong 

các đợt cao 

điểm hằng 

năm và thanh 

tra, kiểm tra 

an toàn thực 

phẩm theo 

chuyên đề  

uống đóng 

chai, nước 

khoáng thiên 

nhiên, bếp ăn 

tập thể 

Nguyễn 

Công 

Khẩn, 

Nguyễn 

Hùng 

Long, 

Nguyễn 

Văn Nhiên 

Nhà xuất 

bản Y h c 
2011 2 

Kỹ thuật 

thanh tra an 

toàn thực 

phẩm 

Đúng  

125 

Kỹ thuật sau thu 

hoạch (bảo quản 

và chế biến) một 

số loại nông sản 

ở đồng bằng 

sông Cửu Long: 

Kết quả và ứng 

dụng 

Nguyễn 

Minh 

Thủy (Chủ 

biên) 

NXB Đại 

h c Cần 

Thơ 

2016 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

rau quả 

Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

126 

2. Kỹ thuật sau 

thu hoạch 

rau quả  

Nguyễn 

Minh 

Thủy (Chủ  

biên) 

NXB 

Nông 

nghiệp 

2010 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

rau quả 

Đúng  

127 

Lipit từ hạt một 

số loài thực vật 

Việt Nam 

Đoàn Lan 

Phương 

(chủ biên) 

NXB 

Khoa h c 

Tự nhiên 

và Công 

nghệ 

2018 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

dầu thực vật 

Đúng  

128 

Giáo trình kiểm 

soát chất lượng 

thực phẩm và đồ 

uống 

Nguyễn 

Văn Lợi 

NXB ĐH 

Bách khoa 

Hà Nội 

2017 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

trà, cà phê, 

ca cao 

Đúng  

129 

Giáo trình bảo 

quản và chế biến 

lương 

thực 

Trần Như 

Khuyên , 

Hoàng 

Xuân Anh 

NXB Hà 

Nội 
2007 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

lương thực 

Đúng  

130 

Kỹ thuật chế 

biến lương thực - 

Tập 1  

Bùi Đức 

Hợi 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

 

2009 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

lương thực 

Đúng  

131 

Kỹ thuật chế 

biến lương thực - 

Tập 2  

Bùi Đức 

Hợi, 

NXB 

Khoa h c 

và Kỹ 

thuật 

2009 2 

Công nghệ 

chế biến và 

kiểm soát 

chất lượng 

lương thực 

Đúng  

132 

Tài liệu kiểm 

soát ngộ độc 

thực phẩm và 

bệnh truyền qua 

thực phẩm 

Nguyễn 

Công 

Khẩn, 

Nguyễn 

Hùng 

Long 

NXB Y 

h c 
2010 2 

Kiểm soát 

ngộ độc 

thực phẩm 

Đúng  

133 

Bệnh h c truyền 

nhiễm. Nhiễm 

khuẩn nhiễm độc 

ăn uống 

Bùi Đại 
NXB Y 

h c 
1999 2 

Kiểm soát 

ngộ độc 

thực phẩm 

Đúng  

134 Kỹ thuật cơ bản Phạm Nhà xuất 2006 2 Kỹ thuật Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

trong sinh h c 

phân tử 

Hồng Sơn bản Đại 

h c Huế 

sinh h c 

phân tử và 

miễn dịch 

trong phân 

tích thực 

phẩm 

135 Sinh h c phân tử 

Nguyễn 

Hoàng 

Lộc 

Nhà xuất 

bản Đại 

h c Huế 

2007 2 

Kỹ thuật 

sinh h c 

phân tử và 

miễn dịch 

trong phân 

tích thực 

phẩm 

Đúng  

136 Di truyền h c 
Phạm 

Thành Hổ 

NXB Giáo 

dục, Hà 

Nội 

 

2000 2 

Kỹ thuật 

sinh h c 

phân tử và 

miễn dịch 

trong phân 

tích thực 

phẩm 

Đúng  

137 

Các bệnh ô 

nhiễm - lây 

truyền do thực 

phẩm 

Bùi Minh 

Đức, 

Nguyễn 

Công 

Khẩn, 

Trần 

Đáng, 

Nguyễn 

Phùng 

Tiến, Phan 

Thị Kim, 

Nguyễn 

Văn Dịp 

3. Nhà 

xuất 

bản Y 

h c 

2005 2 
Bệnh h c 

thực phẩm 
Đúng  

138 

Đánh giá nguy 

cơ vi sinh vật 

trong thực phẩm 

Nguyễn 

Công 

Khẩn, 

Nguyễn 

Việt Hùng 

4. Nhà 

xuất 

bản Y 

h c 

2011 2 
Bệnh h c 

thực phẩm 
Đúng  

139 

Envirronmental 

Toxicology: 

Biological and 

health effects of 

Ming - Ho 

Yu 

CRC Press 

LLC 
2005 2 

Bệnh h c 

thực phẩm 
Đúng  
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TT Tên giáo trình 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

pollutants 

140 

Tách mật, làm 

khô, đóng gói và 

vận chuyển 

đường 

Bùi Lê 

Thiện 

NXB 

Nông 

nghiệp Hà 

Nội 

1996 2 

Công nghệ 

sản xuất và 

kiểm soát 

chất lượng 

đường bánh 

kẹo 

Đúng  

 

2.1.5.  oạt động nghiên c u khoa h c  

 Trong giai đoạn 2014 đến nay, cùng với sự chuyển động của đất nước nói chung và 

hệ thống giáo dục nói riêng, Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ghi 

dấu nhiều bước tiến quan tr ng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa h c. Những 

thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa h c được đánh giá là một yếu tố quan tr ng 

nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng 

cao, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nghiên cứu khoa h c giúp giảng viên mở rộng 

được vốn kiến thức của mình và vận dụng những kiến thức lý luận vào trong thực tiễn 

giảng dạy. Đồng thời nghiên cứu khoa h c còn giúp cho người giảng viên có được phong 

cách và phương pháp làm việc khoa h c, đặt các vấn đề trong một khung tác động đa 

chiều với cách nhìn khách quan, chính xác. 

Các đề tài nghiên cứu khoa h c đã thực hiện 

Với khoa Môi trường, công tác nghiên cứu khoa h c luôn được quan tâm. Từ năm 

h c 2014-2015, 100% giàng viên trong khoa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa h c 

dưới nhiều hình thức khác nhau.  

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

thu được 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 h c cho giảng viên; 

+ Là những tư 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 nước và quốc tế về các lĩnh vực khoa h c tài nguyên và môi trường. 
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Để chuẩn bị cho công tác đào tạo ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, 

trong những năm gần đây Trường Đại h c Tài Nguyên và Môi Trường đã quan tâm, đầu 

tư thời gian, nhân lực, kinh phí cho nghiên cứu khoa h c trong các lĩnh vực. Nhà trường 

đã tích cực tham gia đấu thầu đề tài nghiên cứu khoa h c các cấp và dành một lượng kinh 

phí đáng kể để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa h c cấp trường. Thông qua việc thực 

hiện các đề tài nghiên cứu khoa h c, năng lực và kiến thức thực tế của giảng viên nhà 

trường đã được nâng lên đáng kể. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của các đề tài cũng là 

nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho sinh viên trong quá trình h c tập và làm khóa luận 

tốt nghiệp. 

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa h c do khoa Môi trường - Đại h c Tài 

Nguyên và Môi Trường Hà Nội thực hiện trong những năm gần đây được liệt kê ở bảng 

2.7. 

Bảng 2.7: Các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến ngành Đảm bảo chất 

lượng và an toàn thực phẩm do trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

thực hiện 

TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

1 

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, 

xã hội bền vững, thích nghi với các hiện 

tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung 

Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận.  

Cấp Nhà 

nước  

Mã số: 

BĐKH.04/1

6-20 

QĐ phê 

duyệt kinh 

phí số 

3061/QĐ-

BTNMT 

ngày 

29/12/2016 

Đang thực hiện 

2 

Nghiên cứu định lượng cacbon tích lũy 

để đánh giá khả năng tạo bể chứa 

cacbon của rừng ngập mặn ở vùng ven 

biển đồng bằng Bắc Bộ.  

Cấp Bộ  

TNMT.04.5

7 

QĐ phê 

duyệt kinh 

phí số 

2015/QĐ-

BTNMT 

ngày 

29/9/2014 

Hoàn thành 

đúng hạn  

3 

Nghiên cứu công nghệ tích hợp và xử lý 

dữ liệu INS/GPS, phục vụ công tác đào 

tạo ngành Trắc địa-Bản đồ 

Cấp Bộ  

QĐ phê 

duyệt TM 

số 

1947/QĐ-

BTNMT 

ngày 15 

tháng 9 năm 

2014 

Hoàn thành 

đúng hạn  

4 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí Cấp Bộ  QĐ phê Hoàn thành 
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

hậu phục vụ bảo tồn và phát triển đa 

dạng sinh h c vùng trung du miền núi 

Bắc Bộ.  

Mã số đề tài 

TNMT.201

5.18 

duyệt TM 

số 

1946/QĐ-

BTNMT 

ngày 15 

tháng 9 năm 

2014 

đúng hạn  

5 

Nghiên cứu cơ sở khoa h c về đa dạng 

sinh h c ốc cạn (Land snail) ở khu vực 

Đông Bắc Việt Nam phục vụ việc dự 

báo, cảnh báo ô nhiễm một số kim loại 

nặng trong đất, thử nghiệm tại tỉnh Bắc 

Kạn.  

Cấp Bộ 

Mã số đề tài 

TNMT.201

5.04.16  

QĐ phê 

duyệt TM 

số 

1947/QĐ-

BTNMT 

ngày 15 

tháng 9 năm 

2014 

Hoàn thành 

đúng hạn  

6 

Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác 

định ngưỡng mưa/dòng chảy phục vụ 

công tác cảnh báo lũ quét cho các khu 

vực thượng nguồn lưu vực sông Cả 

Cấp Bộ  

QĐ phê 

duyệt thuyết 

minh số 

1368/QĐ-

BTNMT 

ngày 

20/6/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

7 

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật 

liệu polyme xốp-cấu trúc nano, trong xử 

lý nước thải chứa kim loại nặng và các 

dung môi hữu cơ.  

Cấp Bộ 

Mã số đề tài 

TNMT.201

6.04.09  

QĐ phê 

duyệt thuyết 

minh số 

1368/QĐ-

BTNMT 

ngày 

20/6/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

8 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng 

nghịch nhiệt do bức xạ về ban đêm đến 

ô nhiễm môi trường không khí và sức 

khỏe cộng đồng tại Thủ đô Hà Nội.  

Cấp Bộ  

Mã số 

TNMT 

2016.04.11 

QĐ phê 

duyệt thuyết 

minh số 

1368/QĐ-

BTNMT 

ngày 

20/6/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

9 

Nghiên cứu đặc điểm phân bố, lịch sử 

tích lũy một số kim loại nặng, hợp chất 

hữu cơ khó phân hủy trong trầm tích và 

đánh giá rủi ro môi trường khu vực hạ 

lưu sông Đáy.  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT 

2017.04.09  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 

1216/QĐ-

BTNMT 

ngày 

19/5/2017 

Đang thực hiện 
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

10 

Nghiên cứu xác định hệ số phát thải khí 

nhà kính từ hoạt động đốt hở các phụ 

phẩm nông nghiệp (trấu, rơm rạ) vùng 

Tây Nam Bộ.  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT.201

7.05.18  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 

1216/QĐ-

BTNMT 

ngày 

19/5/2017 

Đang thực hiện 

11 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ l c 

sinh h c dòng bùn ngược (USBF) xử lý 

phenol trong nước thải ở các cơ sở chế 

biến sản phẩm từ dầu mỏ.  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT.201

7.04.11  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 

1216/QĐ-

BTNMT 

ngày 

19/5/2017 

Đang thực hiện 

12 

Nghiên cứu, sử dụng quần xã động vật 

đáy không xương sống cỡ lớn để đánh 

giá mức độ ô nhiễm trầm tích sông Cầu 

thuộc hệ thống sông Thái Bình.  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT.201

7.04.13  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 

1216/QĐ-

BTNMT 

ngày 

19/5/2017 

Đang thực hiện 

13 

Nghiên cứu cơ sở khoa h c đổi mới cơ 

chế, phương thức thăm dò, khai thác cát, 

sỏi, để bảo vệ các dòng sông.  

Cấp Bộ  

Mã số 

TNMT.201

7.03.12 

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 

1412/QĐ-

BTNMT 

ngày 

12/6/2017 

Đang thực hiện 

14 

Nghiên cứu cơ sở khoa h c sử dụng 

động vật hai mảnh vỏ phục vụ đánh giá, 

dự báo chất lượng môi trường biển ven 

bờ; thử nghiệm tại Bình Định”  

Cấp Bộ  

Mã số 

TNMT 

2018.06.11 

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 514/QĐ-

BTNMT 

ngày 

12/2/2018 

Đang thực hiện 

15 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị 

để xác định nguồn gốc, phân bố nitơ 

trong môi trường nước dưới đất tại một 

số vùng thuộc đồng bằng Sông Hồng 

(Hà Nội, Hà Nam, Nam Định).  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT 

2018.02.15  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 514/QĐ-

BTNMT 

Đang thực hiện 
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

ngày 

12/2/2018 

16 

Nghiên cứu các loài nấm lớn có giá trị 

để bổ sung vào danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và đề 

xuất giải pháp bảo tồn, phát triển.  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT 

2018.04.11  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 239/QĐ-

BTNMT 

ngày 

23/1/2018 

Đang thực hiện 

17 

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo 

xu hướng thay đổi hệ sinh thái rừng 

ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ.  

Cấp Bộ  

Mã số đề tài 

TNMT.201

8.05.06 

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 239/QĐ-

BTNMT 

ngày 

23/1/2018 

Đang thực hiện 

18 

Nghiên cứu khả năng chống chịu và khả 

năng thích ứng của các hệ sinh thái kém 

bền vững ở một số tỉnh miền núi và ven 

biển miền Bắc Việt Nam, nhằm tăng 

cường khả năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu.  

Cấp Bộ 

Mã số 

TNMT 

2018.05.05  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 239/QĐ-

BTNMT 

ngày 

23/1/2018 

Đang thực hiện 

19 

Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị 

kinh tế hệ sinh thái thủy vực hạ lưu sông 

Nhuệ - Đáy 

Cấp cơ sở  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 640/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

13/3/2014 

Hoàn thành 

đúng hạn  

20 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công 

nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ kết 

hạt sinh h c 

Cấp cơ sở  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

số 671/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

14/3/2014 

Hoàn thành 

đúng hạn  

21 

Nghiên cứu cơ sở khoa h c xác định 

ngưỡng tối thiểu hàm lượng Bạc (Ag) 

trong khoáng sản Pb-Zn phục vụ xây 

dựng quy định thăm dò khoáng sản tổng 

hợp. 

Cấp cơ sở  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

Số 813 ngày 

13/4/2015 

Hoàn thành 

đúng hạn  

22 
Nghiên cứu cơ sở khoa h c đào tạo theo 

h c chế tín chỉ nhằm nâng cao năng lực 
Cấp cơ sở  

Quyết định 

phê duyệt 

Hoàn thành 

đúng hạn  
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

quản lý và chất lượng đào tạo về lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường của các 

trường thuộc Bộ. Áp dụng thí điểm tại 

trường Đại h c Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

thuyết minh 

Số 818 ngày 

13/4/2015 

23 

Nghiên cứu quy trình xử lý xianua trong 

nước thải bằng tác nhân oxi hóa 

Na2S2O5/Cu
2+ 

Cấp cơ sở  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

Số 815 ngày 

13/4/2015 

Hoàn thành 

đúng hạn  

24 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho 

sinh viên trường Đại h c Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội hiện nay 

Cấp cơ sở  

Quyết định 

phê duyệt 

thuyết minh 

Số 815 ngày 

13/4/2015 

Hoàn thành 

đúng hạn  

25 

Nghiên cứu chế tạo than cacbon hóa từ 

lối ngô thải, ứng dụng trong xử lý amoni 

trong nước ngầm tại Hà Nội 

Cấp cơ sở  

QĐ phê 

duyệt TM 

số 726 ngày 

11/3/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

26 

Nghiên cứu điều kiện và khả năng 

chuyển hóa Asen từ quặng thải sunfua 

chứa Asen sau phong hóa 

Cấp cơ sở  

QĐ phê 

duyệt TM 

số 729 ngày 

11/3/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

27 

Tác động của biên đôi khí hậu đến sinh 

kế của đối tượng dễ bị tổn thương ở 

vùng núi phía Bắc (Nghiên cứu thí điểm 

tại Lai Châu) 

Cấp cơ sở  

QĐ phê 

duyệt TM 

số 730 ngày 

11/3/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

28 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình 

MIKE_SHE để mô phỏng độ ẩm trong 

đất, áp dụng thí điểm cho dòng chính 

lưu vực sông La 

Cấp cơ sở  

QĐ PDTM 

số 

3735/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

05/9/2016 

Hoàn thành 

đúng hạn  

29 

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định 

PBDEs trong động vật nhuyễn thể và áp 

dụng thí điểm để đánh giá sự tích lũy 

PBDEs trong môi trường tại làng nghề 

tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên.  

Cấp cơ sở 

Mã số 

13.01.17.K.

01  

QĐ số 

1606/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

19/5/2017 

V/v phê 

duyệt 

TMĐc và 

Dự toán 

kinh phí 

Hoàn thành 

đúng hạn  

30 Nghiên cứu, xây dựng quy trình đánh Cấp cơ sở QĐ số Hoàn thành 
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

giá rủi ro sinh thái do kim loại nặng Pb 

và Cd trong nước sông Hồng đoạn chảy 

qua quận Bắc Từ Liêm đối với một số 

sinh vật thủy sinh, quy mô phòng thí 

nghiệm.  

Mã số 

13.01.17.K.

02   

1607/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

19/5/2017 

V/v phê 

duyệt 

TMĐc và 

Dự toán 

kinh phí 

đúng hạn  

31 

Nghiên cứu phương pháp luận tính toán 

chỉ số tăng trưởng xanh thuộc lĩnh vực 

quản lý tài nguyên và môi trường phù 

hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Hà 

Tĩnh.  

Cấp cơ sở 

Mã số 

13.01.17.K.

03  

QĐ số 

1604/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

19/5/2017 

V/v phê 

duyệt 

TMĐc và 

Dự toán 

kinh phí 

Hoàn thành 

đúng hạn  

32 

Nghiên cứu, tính toán phát thải khí nhà 

kính từ một số loại hình canh tác lúa 

nước tại vùng đồng bằng ven biển tỉnh 

Nam Định.  

Cấp cơ sở  

Mã số 

13.01.17.K.

04 

QĐ số 

1593/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

19/5/2017 

V/v phê 

duyệt 

TMĐc và 

Dự toán 

kinh phí 

Hoàn thành 

đúng hạn  

33 

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý 

nước thải chăn nuôi lợn sau biogas quy 

mô hộ gia đình bằng công nghệ trồng 

cây cỏ Voi  (Pennisenon purpurecums - 

Schumach) kết hợp than sinh h c.  

Cấp cơ sở 

Mã số 

13.01.17.K.

05  

QĐ số 

1600/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

19/5/2017 

V/v phê 

duyệt 

TMĐc và 

Dự toán 

kinh phí 

Hoàn thành 

đúng hạn  

34 
Giải pháp phát triển thị trường chung cư 

mini tại Hà Nội 
Cấp cơ sở 

QĐ số 

3512/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

35 

Nghiên cứu đa dạng sinh h c h  ốc mít 

(Ellobiidae, Gastropoda, Mollusca) ở 

ven biển tỉnh Nam Định 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

36 
Khảo sát đa dạng sinh h c nấm lớn tại 

rừng Mường Făng thuộc tỉnh Điện Biên 
Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

37 

Ứng dụng mô hình DPSIR để đánh giá 

hiện trạng môi trường làng nghề sản 

xuất sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

năm 2013 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

38 

Ứng dụng mô hình SDSM dự báo lượng 

mưa, nhiệt độ tương lai trong bối cảnh  

biến đổi khí hậu tại huyện  Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

39 
Nghiên cứu khả năng tái sử dụng nước 

thải sinh hoạt tại khu vực trường h c 
Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

40 

Xử lý chất thải hữu cơ bằng ấu trùng 

Ruồi lính đen cho nhà máy xử lý chất 

thải Cầu Diễn – Hà Nội 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

41 

Đánh giá khả năng chuyển hóa Asen 

(III) và Asen (V) từ quặng thải Sunfua 

ra môi trường trong điều kiện yếm khí 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

42 

Nghiên cứu, phân tích xác định hàm 

lượng N trong nước tại hồ chứa nước 

thải giết mổ gia súc Phúc Lâm – Việt 

Yên – Bắc Giang 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

3515/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

22/11/2013  

Hoàn thành 

đúng hạn  

43 

Nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm 

thử tự động Test Complete trong một số 

khâu kiểm thử phần mềm 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

2938/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

Hoàn thành 

đúng hạn  
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

23/10/2014   

44 

Xây dựng mô hình sai phân hệ phương 

trình khép kín năng lượng rối cho bài 

toán vùng ven biển. 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

2938/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

45 

Một số vấn đề lý luận về tội phạm - so 

sánh giữa bộ luật Hồng Đức và bộ luật 

hình sự Việt Nam. 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

2938/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

46 

Mối quan hệ giữa phép biện chứng, lý 

luận nhận thức và logic h c theo quan 

điểm Macxit. 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

2938/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

47 

Nâng cao hiệu quả việc tự h c môn 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin của sinh viên Trường Đại 

h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Cấp cơ sở  

QĐ số 

2938/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

48 
Đảng lãnh đạo phát triển giáo dục đại 

h c Việt Nam từ năm 1996 - 2005. 
Cấp cơ sở  

QĐ số 

2938/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

49 

Nghiên cứu và lựa ch n một số loài thực 

vật bản địa có khả năng hấp thụ Pb, Zn 

trong đất bằng chỉ số đa dạng và ưu thế 

loài. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

50 

Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phục vụ 

cho mục đích quy hoạch phát triển nông 

lâm nghiệp. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

51 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn 

tại các phòng khám tư nhân trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

52 

Xác nhận giá trị sử dụng của phương 

pháp xác định hàm lượng tổng phốt pho 

trong nước tại phòng thí nghiệm môi 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

Hoàn thành 

đúng hạn  
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

trường, trường đại h c tài nguyên và 

môi trường Hà Nội. 

ngày 

23/10/2014  

53 
Đánh giá khả năng tích lũy thủy ngân 

trong Hến (Corbicula Ctyreniformis). 
Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

54 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả 

năng hấp phụ ion florua của vật liệu 

Al2O3  và CeO2. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

55 

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi 

ngô thải bằng phương pháp hoạt hóa hóa 

h c với tác nhân là KOH. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

56 

Nghiên cứu xử lý phenol trong nước thải 

bằng phương pháp oxy hóa ướt với xúc 

tác bạch kim (Pt) 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

57 

Ứng dụng công cụ phân tích chi phí – 

lợi ích trong đánh giá dự án sản xuất rau 

an toàn trên địa bàn xã Th  Xuân – Đan 

Phượng - Hà Nội. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

58 

Nghiên cứu khả năng thích ứng của các 

trang trại đối với tác động của BĐKH 

trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

59 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình 

phối tử sinh h c (Biotic Ligand Model) 

đề xác định LC50 của Đồng đối với sinh 

vật trong môi trường nước mặt lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

2936/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/10/2014  

Hoàn thành 

đúng hạn  

60 

Nghiên cứu quá trình phân giải hợp chất 

BTEX bằng chủng vi sinh vật 

Pseudoxanthomonas sp. BD - a59 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

61 
Nghiên cứu và đề xuất mô hình xử lý 

nước thải công nghiệp tại nhà máy sản 
Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

Hoàn thành 

đúng hạn  
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

xuất nước giải khát Number 1. TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

62 

Đánh giá ảnh hưởng của luật thuế bảo 

vệ môi trường Việt Nam 2010 đến giá 

thành sản xuất điện tại một số nhà máy 

nhiệt điện 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

63 

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí 

lợi ích đề xuất mô hình thu gom, xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn huyện Vị 

Xuyên - tỉnh Hà Giang. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

64 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác 

quang hóa nano TiO2 mang trên graphen 

oxit để xử lý phẩm màu DB71 trong môi 

trường nước. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

65 

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước 

bản mạch đến khả năng tách kim loại có 

từ tính trong bản mạch máy tính. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

66 

Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác 

điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý phù hợp cây cổ thụ 

quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

67 

Xác định dạng một số kim loại nặng 

trong trầm tích tại Cửa Đại - Quảng 

Nam. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

68 

Nghiên cứu sự tham gia của các bên 

trong việc sử dụng nguồn gen và tri thức 

truyền thống trong bài thuốc tắm của 

người Dao đỏ tại Sapa Lào Cai. 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

4017/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

07/12/2015  

Hoàn thành 

đúng hạn  

69 

Nghiên cứu phát thải khí metan bằng 

phương pháp chôn lấp bán hiếu đối với 

chất thải thực phẩm. Mã số đề tài 

13.01.17.K.01 

Cấp cơ sở 

QĐ số 

5139/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

02/12/2016  

Hoàn thành 

đúng hạn  

70 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Cấp cơ sở QĐ số Hoàn thành 
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TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, 

ngày tháng 

năm 

Kết quả 

nghiệm thu 

quản lý thuế đối với hộ kinh doanh các 

thể trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Mã số 

13.01.18.F.02 

3851/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

30/10/2017 

đúng hạn  

 

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

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

tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm được thống kê ở bảng 2.8 

Bảng 2.8: Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo  

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

 

Tên công trình nghiên 

cứu (bài báo, bài tham 

luận) 

Tác giả 
Năm xuất 

bản 
Tên tạp chí/ hội thảo 

1.  

Evaluation of Rice Husk 

Use Scenarios 

Incorporating 

Stakeholders’ Preferences 

Revealed through the 

Analytic Hierarchy 

Process in An Giang 

Province, Vietnam 

Phạm Thị Mai Thảo; 

Kiyo H. Kurisu; 

Keisuke Hanaki 

2014 

Low Carbon Economy 

ISSN: 2222-1700 

(Paper) 

ISSN: 2222-2855 

(Online) 

Tháng 09 năm 2014 

2.  

Distribution, 

accumulation profile, and 

risk assessment of 

polybrominateddiphenyl 

ether in sediment from 

lake and river systems in 

Hanoi Metropolitan Area, 

Vietnam 

Trịnh Thị Thắm; 

Pham Thi Ngoc Mai; 

Nguyen Thi Minh Hue; 

Nguyen Thi Anh 

Hương;  

Nguyen Van Thuong; 

Dao Honh Anh; 

Nguyen Hung Minh; 

Nguyen Khanh Hoang; 

Tu Binh Minh;  

Vu Duc Nam;  

Hoang Quoc Anh;  

Dao Thi Nhung;  

Tran Manh Tri;  

Le Si Hung 

2015 

Environmental 

Science and Pollution 

Research  

ISSN 0944-1344 

3.  

Lactarius subgenus 

Rusularia (Rusulaceae) in 

South - East Asia: 3. new 

diversity in Thailand and 

Vietnam 

Lê  Thanh Huyền; 

Komsit; 

Wisitrassameewong; 

Iorinde Nuytinck; 

Eske De Crop; 

Felix Hampe; 

2015 

Phytotaxa ISSN: 

1179-3155 (print 

edition) 

ISSN: 1179-3163 

(online edition) 
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Kevin D Hyde; 

Annemieke Verbeken 

4.  

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; 

Nguyễn Tiến Thành 
2016 

Journal of 

Geosciences and 

Geomatics 

ISSN (Print): 2373-

6690 

ISSN (Online): 2373-

6704 

5.  

Livelihood vulnerability 

assessment to climate 

change at community 

level using household 

survery: a case study from 

Nam Dinh province, 

Vietnam 

Hoàng Anh Huy; 

Lương Thị Tuyến;  

Đặng Hữu Mạnh; 

Phan The Cong;  

Tran Thi Ly Phuong 

2016 

Mediterranean Journal 

of Social Sciences 

ISSN 2039-2117 

(online) 

ISSN 2039-9340 

(print) 

6.  

Distribution and depth 

profiles of 

Polychlorinated dibenzo-

p-dioxins, polychlorinated 

dibenzofurans and 

polychlorinated biphenyls 

in sediment collected 

from offshore waters of 

Central Vietnam 

Trịnh Thị Thắm; 

Tran Minh Tri;  

Hoang Quoc Anh;  

Tran Van Quy;  

Dao Thi Nhung; 

Nguyen Quang Long; 

Masafumi Nakamura; 

Masayo Nishida; 

Yasuaki Maeda;  

Luu Van Boi;  

Tu Binh Minh 

2016 

Marine Pollution 

Bulletin 

ISSN 0025-326X 

7.  

Lactarius subgenus 

Russularia 

(Basidiomycota, 

Russulales): novel Asian 

species, worldwide 

phylogny and 

evolutionary relationships 

TS. Lê Thanh Huyền; 

Komsit; 

Wisitrassameewong; 

Brian P. Looney; 

Eske De Crop; 

Kanad Das; 

Kobeke Van de Putte; 

Ursula Eberhardt; 

Guo Jiayu;  

Dirk Stubbe; 

Kenvin D. Hyde; 

Annemieke Verbeken; 

Jorinde Nuytinck 

2016 
Fungal Biology 

ISSN 1878-6146 

8.  

A new species of semi-

terrestrial freshwater crab 

(Crustacea: Decapoda: 

Brachyura: Potamidae) 

from the Central 

Highlands of Vietnam 

Hoàng Ng c Khắc; 

Van Tu Do; 

Van Dong Dang; 

Thi Kim Thu Cao 

2016 

Tạp chí Zootaxa 

ISSN 1175 – 5326 

(print edition) 

ISSN 1175 – 5334 

(online edition) 

9.  Removing ammonium Vũ Thị Mai; 2016 Science of the Total 
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from water using 

modified corncob-biochar 

Van Tuyen Trinh;  

Dinh Phuong Doan; 

Huu Tap Van;  

Tien Vinh Nguyen; 

Saravanamuthu; 

Vigneswaran;  

Huu Hao Ngo 

Environment 

ISSN 0048-9697 

10.  

Utilization of carbon 

Dioxide from Coal-Firing 

Flue gas for Cultivation of 

Spirulina platensis 

ThS. Đoàn Thị Oanh;  

Anh Kim Thi Bui;  

Kien Trung Hoang;  

Chuyen Hong Nguyen; 

Thom Thi Dang; 

Hong Diem Dang; 

Nguyet Vu Tran; 

Kim Dinh Dang 

2016 

American Journal of 

Environmental 

Protection 

ISSN: 2328-5680 

(print) 

2328-5699 (Online) 

11.  

Application of GIS 

technique for Mapping 

Suspended Sediment 

Concentration in Surface 

Water of the Day River, 

Nothern Vietnam 

Lê Thị Trinh;  

Vũ Danh Tuyên; 

Le Hung Trinh;  

Thi Thu Nga Nguyen 

2017 

International Journal 

of Environmental 

Problems 

ISSN 2410 – 9339;  

E-ISSN 2413 - 7561 

12.  

Spatial Variability 

Analysis of Cu Content: 

A Case Study in Jiurui 

Copper Mining Area 

Nguyen Tien Thanh; 

Hoang Anh Huy; 

Vu Danh Tuyen 

2017 

International Journal 

of Applied Geospatial 

Research 

ISSN 1947 - 9654 

13.  
Recovery of Eu and Y 

from waste flurescent 

lamps 

Phạm Đức Tiến; 

Vu, H.N;  

Formánek J; 

Dvořák P 

2017 

Inzynieria Mineralna,  

(Scopus: from 2004 to 

2016) 

ISSN:1640-4920 

14.  

How do local 

communities adapt to 

climate changes along 

heavily damaged coasts? 

A stakeholder Delphi 

study in Ky Anh (central 

Vietnam) 

Nguyễn An Thịnh; 

Hoàng Anh Huy;  

Đặng Thị Hương 

Giang; 

Anh Duc Vu;  

Luc Hens 

2017 

Enviroment 

Development and 

Sustainability 

ISSN 1387-585X 

15.  

Biomass and carbon 

allometry for Kandelia 

obovata Sheue, Liu & 

Yong Plantation in 

Northern Vietnam 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Pham Hong Tinh 

2017 

Asian Journal of 

Science and 

Technology 

ISSN 0976-3376 

16.  

Removal of Copper, 

Lead,Methylene Green 5, 

and Acid Red 1by 

Saccharide-Derived 

Spherical Biochar 

Prepared at 

Vũ Thị Mai; 

Hai Nguyen Tran; 

Chung – Kung Lee; 

Huan – Ping Chao 

2017 

Water Air Soil 

Polluttion 

ISSN 0049-6979 

(Print) 

1573-2932 (Online) 
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LowCalcination 

Temperatures: Adsorption 

Kinetics, Isotherms,and 

Thermodynamics 

17.  

Short-term effects of 

organo-mineral biochar 

and organic fertilisers on 

nitrogen cyling, plant 

photosynthesis, and 

mitrogen use efficiency 

Nguyễn Thị Thu Nhạn; 

Helen M. Wallace; 

Cheng-Yuan Xu; 

Zhihong Xu;  

Michael B. Farrar;  

Stephen Joseph;  

Lukas Van Zwieten; 

Shahla Hosseini Bai 

2017 

Journal of Soils and 

Sediments 

Assessment, 

Protection and 

Remediation 

ISSN 1439-0108 

18.  

Analysis of Storm Pattern 

for Design Urban 

Drainage System in the 

Monsoon Areas of 

Vietnam 

Bui Thi Thu Trang; 

Nguyen Thi Hong 

Hanh;  Nguyen Thi 

Hoai Thuong;  

Nguyen Van Thuan 

2018 

Journal of 

Environmental 

Science and 

Engineering A 

ISSN 2162-5298 

(Print), 

ISSN 2162-5301 

(Online). 

19.  

The effects of short term, 

long term and 

reapplication of biochar 

on soil bacteria 

Thi Thu Nhan Nguyen; 

 Helen M. Wallace; 

Cheng-Yuan Xu;  

Lukas (Van) Zwieten; 

Zhe Han Weng; 

Zhihong Xu;  

Rongxiao Che; Iman 

Tahmasbian;  

Hang-Wei Hu;  

Shahla Hosseini Bai 

2018 

Science of The Total 

Environment 

ISSN 0048-9697 

20.  

Estimation of suspended 

sediment concentration 

using VNREDSAT-1A 

multispectral date, a case 

study in red river, Hanoi, 

Vietnam 

Le Thi Trinh;  

Trinh Thi Tham; 

Nguyen Thi Thu Nga; 

Trinh Le Hung; 

Vladimir R. Zablotskll; 

Le Thi Giang;  

Dinh Thi Thu Hien 

2018 

Geography, 

Environment, 

Sustainability 

ISSN 2071-9388 

(Print) 

ISSN 2542-1565 

(Online) 

21.  

Temperature inversion 

and air pollution 

relationship, and its 

effects on human health in 

Hanoi City, Vietnam 

Trịnh Thị Thủy; 

Trịnh Thị Thắm; 

 Lê Thị Trinh;  

Nguyễn Thế Đức Hạnh; 

Từ Bình Minh 

2018 

Environmental 

GeoChemistry and 

Health 

ISSN 0269-4042 

22.  

Đánh giá thiệt hại kinh tế 

của nước biển dâng do 

biến đổi khí hậu tới sử 

dụng đất nông nghiệp ttại 

các huyện ven biển tỉnh 

Vũ Văn Doanh;  

Lê Đắc Trường 
2018 

An toàn vệ sinh lao 

động 

Tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam 

Số 7 năm 2018 
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Nam Định, trong giai 

đoạn 2020 2050 

ISSN 2615-9082 

23.  

Nghiên cứu định lượng 

cacbon trong rừng ngập 

mặn ven biển  xã Hải 

Lạng, huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Lê Khánh Linh; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Bùi Thị Thư; 

Trương Minh Tâm 

2018 

Tạp chí Khoa h c 

ĐHQGHN: Các Khoa 

h c Trái đất và Môi 

trường, Tập 34, Số 3 

(2018) 140-149 

24.  

Đánh giá thiệt hại kinh tế 

của nước biển dâng do 

biến đổi khí hậu tới sử 

dụng đất nông nghiệp ttại 

các huyện ven biển tỉnh 

Nam Định, trong giai 

đoạn 2020 2050 

Vũ Văn Doanh;  

Lê Đắc Trường 
2018 

An toàn vệ sinh lao 

động, tổng liên đoàn 

Lao động Việt Nam, 

số 7 năm 2018 ISSN 

2615-9082 

25.  

Thành phần loài ốc núi 

miệng tròn - 

Cyclophoridae 

(Gastropoda: 

Prosobranchia) ở khu bảo 

tồn thiên nhiên Thần Sa-

Phượng Hoàng, tỉnh Thái 

Nguyên. 

Nguyễn Thanh Bình; 

Hoàng Ng c Khắc; 

Hoàng Văn Ng c; 

2018 

Tạp chí Khoa h c 

ĐHQGHN: Khoa h c 

Tự nhiên và Công 

nghệ, Tập 33, Số 1S 

(2017) 34-41. 

26.  

Đặc điểm tái sinh lỗ trống 

của rừng ngập mặn ở 

Đồng Rui, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

Nguyễn Hoàng Hanh; 

Mai Sỹ Tuấn; 

Phạm Hồng Tính; 

Nguyễn Thị Hồng Hanh 

2018 
Tạp chí sinh h c, 

2018, 40(2) 

27.  

Nghiên cứu định lượng 

cacbon trong rừng ngập 

mặn ven biển  xã Hải 

Lạng, huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Lê Khánh Linh; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Bùi Thị Thư; 

Trương Minh Tâm 

2018 

Tạp chí Khoa h c 

ĐHQGHN: Các Khoa 

h c Trái đất và Môi 

trường, Tập 34, Số 3 

(2018) 140-149 

28.  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của các hoạt động sinh kế 

đến rừng ngập mặn ven 

biển huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

Nguyễn Quốc Hoàn; 

Nguyễn Mạnh Khải; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Phạm Hồng Tính; 

Bùi Thị Thu Trang; 

Nguyễn Duy Tùng 

2018 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn, 5/2018 (2): 139-

148 

29.  

The impact of climate 

change and adaptation 

measures for rice 

production in central 

Vietnam, a pilot in Nui 

Bùi Thị Thu Trang; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
2018 

Tạp chí Khoa h c Đại 

h c Quốc gia Hà Nội, 

ISN 2588-1094, vol 

33, no 2, 2017 



61 

 

Thanh district, Quang 

Nam province, Vietnam 

30.  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của lũ quét và sạt lở đất 

tới sinh kế của đồng bào 

các dân tộc thiểu số tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái từ đó đề xuất giải 

pháp sinh kế bền vững 

Bùi Thị Thu Trang; 

Đặng Thị Hà; 

Mai Hương Lam 

2018 

Tạp chí Phát triển bền 

vững vùng, Viện Hàn 

lâm Khoa h c xã hội 

Việt Nam, quyển 8, số 

3 năm 2018 (Quý 

III/2018) 

31.  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của các hoạt động sinh kế 

đến quản lý rừng ngập 

mặn ven biển huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Quốc Hoàn; 

Nguyễn Mạnh Khải; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh;  

Phạm Hồng Tính;  

Bùi Thị Thu; Trang; 

Nguyễn Duy Tùng 

2018 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn, ISSN 1859-

4581, tháng 10 năm 

2018 

32.  

Mức sẵn lòng chi trả của 

người dân để cải thiện 

dịch vụ nước sạch tại thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Hoàng Thị Huê 2018 

Tạp chí Khoa h c Đại 

h c quốc gia: Các 

khoa h c Trái đất và 

Môi trường, Tập 34, 

Số 3 (2018). 

33.  

Cách tiếp cận thị trường 

trong bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi 

khí hậu: Kinh nghiệm của 

Hoa Kỳ 

Nguyễn Hoàng Nam; 

Hoàng Thị Huê 
2018 

Tạp chí Khoa h c Đại 

h c quốc gia: Nghiên 

cứu chính sách và 

quản lý,  Số 4 (2018). 

34.  
Đánh giá tác động của 

biến đổi khí hậu đến tài 

nguyên đất ở Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh;  

Nguyễn Thị Ninh; 

Nguyễn Bích Ng c 

2018 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn. ISSN 1859-

4581. Số 1, 2018 

35.  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của các hoạt động sinh kế 

đến quản lý rừng ngập 

mặn ven biển huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Quốc Hoàn; 

Nguyễn Mạnh Khải; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Phạm Hồng Tính;  

Bùi Thị Thu Trang; 

Nguyễn Duy Tùng 

2018 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn. ISSN 1859-

4581. Số 10, tr. 139-

148. 

36.  

Nghiên cứu xác định hàm 

lượng Cu, Pb, Cd trong 

loài hến (Corbicula sp.) và 

trầm tích sông Cầu đoạn 

chảy qua tỉnh Bắc Giang 

và Bắc Ninh 

Bùi Thị Thư;  

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh;  

Lê Đăng Ng c 

2018 

Tạp chí Khoa h c Đại 

h c quốc gia: Các 

khoa h c Trái đất và 

Môi trường, Tập 34, 

Số 3 (2018). 

37.  

Nghiên cứu định lượng 

cacbon trong rừng ngập 

mặn ven biển xã Hải 

Lạng, huyện Tiên Yên, 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh;  

Lê Khánh Linh;  

Phạm Hồng Tính; 

2018 

Tạp chí Khoa h c Đại 

h c quốc gia: Các 

khoa h c Trái đất và 

Môi trường, Tập 34, 



62 

 

tỉnh Quảng Ninh  Lê Đắc Trường; 

 Bùi Thị Thư;  

Trương Minh Tâm 

Số 3 (2018). tr. 140-

149 

38.  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của lũ quét và sạt lở đất 

tới sinh kế của đồng bào 

các dân tộc thiểu số tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái từ đó đề xuất giải 

pháp sinh kế bền vững 

Bùi Thị Thu Trang; 

Đặng Thị Hà; 

 Mai Hương Lam 

2018 

Tạp chí Phát triển bền 

vững Vùng, Viện Hàn 

lâm Khoa h c xã hội 

Việt Nam 

39.  

Điều tra đa dạng sinh h c 

của h  nấm mực 

Coprinaceae tại Vườn 

quốc gia Cúc Phương, 

tỉnh Ninh Bình 

Lê Thanh Huyền; 

Đoàn Thị Như Quỳnh 
2018 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn, số 9/2018, 137-

141, ISN 1859-4581 

40.  

Nghiên cứu xác định hàm 

lượng Cu, Pb, Cd trong 

loài hến (Corbicula sp.) và 

trầm tích sông Cầu đoạn 

chảy qua tỉnh Bắc Giang 

và Bắc Ninh 

Bùi Thị Thư; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

 Lê Đăng Ng c 

2018 

Tạp chí Khoa h c Đại 

h c quốc gia: Các 

khoa h c Trái đất và 

Môi trường, Tập 34, 

Số 3 (2018). 

41.  

Nghiên cứu định lượng 

cacbon trong rừng ngập 

mặn ven biển  xã Hải 

Lạng, huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Lê Khánh Linh; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Bùi Thị Thư; 

Trương Minh Tâm 

2018 

Tạp chí Khoa h c 

ĐHQGHN: Các Khoa 

h c Trái đất và Môi 

trường, Tập 34, Số 3 

(2018) 140-149 

42.  

Hàm lượng kim loại nặng 

(Cd, Pb, Zn) trong một số 

động vật hai mảnh tại 

vùng biển ven bờ Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Lê Thu Thủy; 

Lê Thị Hải Lê;  

Nguyễn Thị Thục Anh; 

Lương Ngân Hà; 

Nguyễn Thanh Thảo 

2018 

Tạp chí Phân tích Hóa 

Lý Sinh (tháng 

6/2018)   

ISSN: 0868-3224 

V.23, pp.214-220 

43.  

Nghiên cứu phát thải 

trong quy trình sản xuất 

hương tại Công ty TNHH 

Khải Hoàn, thôn Yên 

Lịch, xã Dân Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

Kiều Thị Hòa 2019 

Tạp chí Hóa h c và 

ứng dụng 

ISSN 1859-4069 

Số 6(50)2019 (phát 

hành vào tháng 

12/2019) 

44.  

Nghiên cứu lượng các bon 

tích lũy của rừng ngập 

mặn tại Vườn Quốc gia 

Xuân Thủy, Nam Định 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Hoàng Tùng; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

Tháng 3+4/2019 

45.  Một số đặc điểm lý, hóa Phạm Hồng Tính; 2019 Tạp chí Nông nghiệp 



63 

 

h c của đất rừng ngập 

mặn tại khu vực bãi bồi 

cửa Ba Lạt, tỉnh Nam 

Định và Thái Bình 

Võ Văn Thành; 

Lê Đắc Trường; 

Bùi Thị Thư; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

Tháng 5/2019 

46.  

Nghiên cứu lượng các bon 

tích lũy của rừng ngập 

mặn tại Vườn Quốc gia 

Xuân Thủy, Nam Định 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Hoàng Tùng; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

47.  

Nghiên cứu xác định mối 

quan hệ giữa hàm lượng 

một số kim loại nặng 

trong loài hến (Corbicula 

sp.) và trầm tích lưu vực 

sông Cầu đoạn chảy qua 

tỉnh Quảng Ninh 

Bùi Thị Thư; 

Mai Đăng Khoa; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

Số 6/2019: 51-59 

48.  
Nghiên cứu tổng quan về 

than sinh h c và than sinh 

h c biến tính 

Nguyễn Thị Thu Nhạn; 

Nguyễn Khắc Lĩnh 
2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

& Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

Số 17 năm 2019 

49.  

Một số đặc điểm lý, hóa 

h c của đất rừng ngập 

mặn tại khu vực bãi bồi 

cửa Ba Lạt, tỉnh Nam 

Định và Thái Bình 

Phạm Hồng Tính; 

Võ Văn Thành; 

Lê Đắc Trường; 

Bùi Thị Thư; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

5/2019: 216-222 

50.  

Nghiên cứu lượng cacbon 

tích lũy của rừng ngập 

mặn tại Vườn quốc gia 

Xuân Thủy, Nam Định 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Hoàng Tùng; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 3+4/2019: 239-

247 

51.  

Đặc điểm tái sinh lỗ trống 

của rừng ngập mặn ở 

Đồng Rui, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

Nguyễn Hoàng Hanh; 

Mai Sỹ Tuấn; 

Phạm Hồng Tính; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

2019 
Tạp chí Sinh h c 

2018, 40(2): 129-137 

52.  

Một số đặc điểm lý, hóa 

h c của đất rừng ngập 

mặn tại khu vực bãi bồi 

cửa sông Lèn, tỉnh Nam 

Định 

Phạm Hồng Tính; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

22/2019 

53.  

Một số đặc điểm lý, hóa 

h c của đất rừng ngập 

mặn tại khu vực bãi bồi 

cửa Ba Lạt, tỉnh Nam 

Định và Thái Bình 

Phạm Hồng Tính; 

Võ Văn Thành; 

Lê Đắc Trường; 

Bùi Thị Thư; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

5/2019: 216-222 



64 

 

54.  

Nghiên cứu lượng cacbon 

tích lũy của rừng ngập 

mặn tại Vườn quốc gia 

Xuân Thủy, Nam Định 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Hoàng Tùng; 

Phạm Hồng Tính; 

Lê Đắc Trường; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 3+4/2019: 239-

247 

55.  

Đặc điểm tái sinh lỗ trống 

của rừng ngập mặn ở 

Đồng Rui, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

Nguyễn Hoàng Hanh; 

Mai Sỹ Tuấn; 

Phạm Hồng Tính; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

2019 
Tạp chí Sinh h c 

2018, 40(2): 129-137 

56.  

Nghiên cứu xác định mối 

quan hệ giữa hàm lượng 

một số kim loại nặng 

trong loài hến (Corbicula 

sp.) và trầm tích lưu vực 

sông Cầu đoạn chảy qua 

tỉnh Quảng Ninh 

Bùi Thị Thư; 

Mai Đăng Khoa; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn. Số 6/2019: 51-

59 

57.  

Một số đặc điểm lý, hóa 

h c của đất rừng ngập 

mặn tại khu vực bãi bồi 

cửa sông Lèn, tỉnh Nam 

Định 

Phạm Hồng Tính; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

22/2019 

58.  

Một số đặc điểm lý, hóa 

h c của đất rừng ngập 

mặn tại khu vực bãi bồi 

cửa Ba Lạt, tỉnh Nam 

Định và Thái Bình 

Phạm Hồng Tính; 

Võ Văn Thành; 

Lê Đắc Trường 

Bùi Thị Thư; 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

5/2019: 216-222 

59.  

Nghiên cứu xác định mối 

quan hệ giữa hàm lượng 

một số kim loại nặng 

trong loài hến (Corbicula 

sp.) và trầm tích lưu vực 

sông Cầu đoạn chảy qua 

tỉnh Quảng Ninh 

Bùi Thị Thư; 

Mai Đăng Khoa; 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh; 

Nguyễn Khắc Thành 

2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859-4581 

Số 6/2019: 51-59 

60.  

Nghiên cứu lựa ch n điều 

kiện thích hợp cho quá 

trình hòa tan kim loại 

đồng trong bản mạch điện 

tử thải 

Nguyễn Thành Trung; 

Lê Thu Thủy 
2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

ISSN: 0868- 3224 

Số 4A/2019 

61.  

Hàm lượng thủy ngân 

trong hàu và trầm tích mặt 

tại vùng biển ven bờ 

thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

Lê Thu Thủy; 

Nguyễn Thị Thục Anh; 

Nguyễn Thành Trung; 

Vũ Lê Dũng; 

Vũ Thị Minh Châu; 

2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

 24(4B), tr.65-69 

62.  
Characteristics of 

PCDD/Fs residue in soil 

collected from A So 

Le Thi Hai Le; 

Nguyen Duy Đat; 

Nguyen Hung Minh; 

2019 

Tạp chí quốc tế ISI: 

Science of the Total 

Environment  



65 

 

airbase in central Vietnam Nguyen Kim Anh ISSN:0048-9697, Vol 

661 (2019) pp27-34 

63.  

Nồng độ một số kim loại 

nặng(Hg, Pb, Cd) trong 

trầm tích mặt và hàu 

(Saccostra sp.) ở vùng 

ven biển tỉnh Bình Định 

Lê Thi Hải Lê; 

Lê Thu Thủy; 

Đỗ Lê Chinh 

2019 

Tạp chí phân tích hóa 

Lý Sinh h c, ISSN: 

0868-3224, Vol 24, 

4A, p 132-137 

64.  

Sự phân bố PCDD/Fs 

trong đất và trầm tích tại 

sân bay quân sự A-So ở 

miền trung Việt Nam 

Lê Thị Hải Lê; 

Nguyễn Duy Đạt; 

Nguyễn Hùng Minh 

2019 

Tạp chí phân tích hóa 

Lý Sinh h c, ISSN: 

0868-3224, Vol 24, 

4B, p 115-120 

65.  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của một số yếu tố đến 

chuyển hóa As(III) và 

As(V) từ quặng thải Pyrite 

sau phong hóa 

Lê Thu Thủy; 

Nguyễn Thị Thục Anh; 

Trần Hồng Côn; 

Nguyễn Thị Cẩm Hà 

2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

ISSN: 0868- 3224 

Tập 24, Số 1/2019 

66.  

Hàm lượng thủy ngân 

trong hàu và trầm tích mặt 

tại vùng biển ven bờ 

thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

Lê Thu Thủy; 

Nguyễn Thị Thục Anh; 

Nguyễn Thành Trung; 

Vũ Lê Dũng; 

Vũ Thị Minh Châu 

2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

 24(4B), tr.65-69 

67.  

Nghiên cứu lựa ch n điều 

kiện thích hợp cho quá 

trình hòa tan kim loại 

đồng trong bản mạch điện 

tử thải 

Nguyễn Thành Trung; 

Lê Thu Thủy 
2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

ISSN: 0868- 3224 

Số 4A/2019 

68.  

Nồng độ một số kim loại 

nặng(Hg, Pb, Cd) trong 

trầm tích mặt và hàu 

(Saccostra sp.) ở vùng 

ven biển tỉnh Bình Định 

Lê Thi Hải Lê; 

Lê Thu Thủy; 

Đỗ Lê Chinh 

2019 

Tạp chí phân tích hóa 

Lý Sinh h c, ISSN: 

0868-3224, Vol 24, 

4A, p 132-137 

69.  

Điều tra, đánh giá đa dạng 

sinh h c của một số bộ 

nấm lớn tại Vườn Quốc 

gia Tam Đảo và Trạm Đa 

dạng Sinh h c Mê Linh, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Phan Thị Thu Trang; 

Lê Thanh Huyền 
2019 

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

ISSN 1859 - 4581 

Số 5, 2019 

70.  

Đánh giá mức độ ô nhiễm, 

đặc trưng tích lũy và phơi 

nhiễm đối với các chất 

chống cháy Brom hữu cơ 

trong mẫu bụi lắng trong 

nhà và ngoài đường tại Hà 

Nội 

Hoàng Quốc Anh; 

Từ Bình Minh; 

Bùi Minh Hiển; 

Vi Mai Lan; 

Shin Takahashi; 

Trịnh Thị Thắm; 

Lê Thị Trinh; 

Nghiêm Xuân Trường 

2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

ISSN 0868-3224 

24(4A), 2019 

71.  
Phân tích và đánh giá hàm 

lượng các chất polybrom 

Trịnh Thị Thắm; 

Đỗ Việt Hưng; 
2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/15.pdf
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/15.pdf
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/15.pdf
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/15.pdf
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/15.pdf
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/15.pdf
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diphenyl ete (PBDEs) 

trong trầm tích tại một số 

vùng ven biển miền 

Trung, Việt Nam 

Lê Thị Trinh; 

Đặng Minh Hương 

Giang; 

Từ Bình Minh; 

Vi Mai Lan 

Nghiêm Xuân Trường 

ISSN 0868-3224 

24(4A), 2019 

72.  

Đánh giá mức độ ô nhiễm, 

đặc trưng tích lũy và phơi 

nhiễm đối với các chất 

chống cháy Brom hữu cơ 

trong mẫu bụi lắng trong 

nhà và ngoài đường tại Hà 

Nội 

Hoàng Quốc Anh; 

Từ Bình Minh; 

Bùi Minh Hiển; 

Vi Mai Lan; 

Shin Takahashi; 

Trịnh Thị Thắm; 

Lê Thị Trinh; 

Nghiêm Xuân Trường 

2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

ISSN 0868-3224 

24(4A), 2019 

73.  

Phân tích và đánh giá hàm 

lượng các chất polybrom 

diphenyl ete (PBDEs) 

trong trầm tích tại một số 

vùng ven biển miền 

Trung, Việt Nam 

Trịnh Thị Thắm; 

Đỗ Việt Hưng; 

Lê Thị Trinh; 

Đặng Minh Hương 

Giang; 

Từ Bình Minh; 

Vi Mai Lan; 

Nghiêm Xuân Trường 

2019 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh h c 

ISSN 0868-3224 

24(4A), 2019 

 

2.1.7.  ợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên c u khoa h c 

Trường đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội luôn chú tr ng đẩy mạnh các hoạt 

động hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ kinh nghiệm và cơ hội trong các lĩnh vực nghiên cứu 

khoa h c, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Nhà 

trường đã thiết lập và giữ được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài với nhiều tổ chức, 

hiệp hội, các trường đại h c trên thế giới như: trường đại h c Osaka (Nhật Bản), TU Delft 

(Hà Lan), Flinders (Australia), ĐH Vũ Hán (Trung Quốc), ĐH tổng hợp Địa chất và Địa 

đồ Maxcơva (Cộng hoà Liên bang Nga), các tổ chức NGO trong lĩnh vực đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực, …  

Trong 05 năm qua (2012 - 2017) hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác với các đối 

tác nước ngoài của Trường đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có bước phát 

triển cả về số lượng và chất lượng, tập trung vào các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa h c, 

tham quan hợp tác thông qua hình thức trao đổi đại biểu thăm và nghiên cứu kinh nghiệm, 

góp phần mở rộng, nâng cao kiến thức của cán bộ, giảng viên, giúp tăng cường hơn nữa 

tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau với các tổ chức quốc tế trên thế giới. Đồng 

thời cũng mở ra cơ hội hợp tác quốc tế về đào tạo ngành Marketing với nước ngoài, giúp 
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cho sinh viên tiếp cận được những tri thức và phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế 

giới. 

2.2. Tóm tắt chương trình và kế hoạch đào tạo 

2.2.1. Tóm tắt chương trình và kế hoạch đào tạo 

Tóm tắt chương trình: 

- Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy: 133 TC 

- Trong đó: + Khối kiến thức Giáo dục đại cương (Không tính các môn h c GDTC, 

GDQP – AN): 41 TC 

+ Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 92 TC 

Kế hoạch đào tạo: 

TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Triết h c Mác - Lênin LCML2101 
3 

3 

       

2 

Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin LCML2102 
2 

 

2 

      
3 Chủ nghĩa xã hội khoa h c LCML2103 

2 

  

2 

     4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  LCTT2104 2 

   

2 

    

5 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam LCLS 2105 
2 

    2    

6 Pháp luật đại cương LTPL2101 2 

 

2 

      7 Tiếng Anh 1 NNTA2101 3 3 

       8 Tiếng Anh 2 NNTA2102 3 

 

3 

      9 Tiếng Anh 3 NNTA2103 2 

  

2 

     10 Toán cao cấp 1 KĐTO2101 3 3 

       11 Toán cao cấp 2 KĐTO2102 2 

 

2 

      12 Tin h c đại cương CTKH2151 2 

 

2 

      13 Vật lý đại cương KĐVL2101 3 3 

       14 Hóa h c đại cương KĐHO2101 2 2 

       



68 

 

TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 

Kỹ năng nghiên cứu về đảm 

bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm MT.303 

2 

  

2 

     16  Giáo dục thể chất 

 

 

        

17 

 Giáo dục quốc phòng-an 

ninh 

 

 

        18 Kỹ năng mềm  KTQU2151 2 

 

2 

      19 Hình h a - Vẽ kỹ thuật KĐTO2108 2 
 

2 

      20 Vi sinh vật h c đại cương MT.301 2 

 

2 

      21 Xác suất thống kê KĐTO2106 2 

 

2 

      22 Sinh thái h c MTQT2101 2 

 

2 

      23 Hóa h c phân tích MTĐQ2302 2 

  

2 

     

24 

Nhập môn công nghệ thực 

phẩm MT.304 
2 

  

2 

     25 Hóa sinh h c thực phẩm MT.305 3 

  

3 

     26 Vi sinh vật h c thực phẩm MT.306 2 

  

2 

     

27 

Quản lý và kiểm soát phòng 

thí nghiệm phân tích thực 

phẩm MT.334 

2 

      

2 

 

28 

Các phương pháp xử lý mẫu 

phân tích thực phẩm MT.307 
3 

  

3 

     29 Phân tích vi sinh thực phẩm MT.317 3 

    

3 

   

30 

Nguyên lý bảo quản và chế 

biến thực phẩm MT.325 
2 

     

2 

  31 Vệ sinh an toàn thực phẩm MT.308 2 

   

2 

    32 Phụ gia thực phẩm MT.302 2 

 

2 

      33 Dinh dưỡng h c MT.309 2 

   

2 

    

34 

Đánh giá cảm quan thực 

phẩm MT.310 
2 

   

2 

    35 Vật lý h c thực phẩm MT.311 2 

   

2 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36 Máy và thiết bị thực phẩm  MT.312 2 

   

2 

    

37 

Thiết kế công nghệ và nhà 

máy thực phẩm MT.313 
2 

   

2 

    38 Tiếng Anh chuyên ngành MT.314 3 

   

3 

    

39 

Công nghệ chế biến thực 

phẩm MT.318 
2 

    

2 

   

40 

Công nghệ bao bì, đóng gói 

thực phẩm MT.335 
2 

      

2 

 41 Độc tố h c thực phẩm MT.315 2 

   

2 

    

42 

Kiểm soát chất lượng bằng 

phương pháp thống kê MT.319 
2 

    

2 

   

43 

Quản lý chuỗi cung ứng và 

truy nguyên nguồn gốc thực 

phẩm MT.320 

2 

    

2 

   

44 

Sản xuất sạch hơn trong chế 

biến thực phẩm MT.326 
2 

     

2 

  

45 

Hệ thống quản lý và đảm 

bảo chất lượng thực phẩm MT.321 
2 

    

2 

   

46 

Đồ án hệ thống quản lý và 

đảm bảo chất lượng thực 

phẩm MT.322 

1 

    

1 

   

47 

Đánh giá rủi ro và quản lý 

an toàn thực phẩm MT.323 
2 

    

2 

   

48 

Các phương pháp phân tích 

thực phẩm MT.316 
4 

   

4 

    

49 

Thực tập phân tích thực 

phẩm MT.324 
2 

    

2 

   

50 

Ứng dụng tin h c trong công 

nghệ thực phẩm MT.336 
2 

      

2 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51 

Thực tập phân tích vi sinh 

thực phẩm MT.327 
2 

     

2 

  

52 

Công nghệ sản xuất và kiểm 

soát chất lượng rượu, bia, 

nước giải khát MT.328 

2 

     

2 

  

53 

Công nghệ chế biến và kiểm 

soát chất lượng sữa MT.329 
2 

     

2 

  

54 

Công nghệ sản xuất và kiểm 

soát chất lượng đường, 

bánh, kẹo MT.330 

2 

     

2 

  

55 

Công nghệ sản xuất và kiểm 

soát chất lượng trứng, thịt, 

thủy sản MT.337 

2 

      

2 

 

56 

Công nghệ sản xuất và kiểm 

soát chất lượng nước chấm, 

gia vị MT.338 

2 

      

2 

 

57 

Công nghệ chế biến và bảo 

quản sau thu hoạch MT.331 
2 

     

2 

  58 Luật thực phẩm MT.332 2 

     

2 

  

59 

Truyền thông GD an toàn 

VSTP MT.333 
2 

     

2 

  

60 

Đồ án công nghệ chế biến 

thực phẩm MT.339 
1 

      

1 

 61 Nghiên cứu người tiêu dùng MT.340 2 

      

2 

 62 Thực phẩm chức năng MT.341 2 

      

2 

 

63 

Kỹ thuật thanh tra an toàn 

thực phẩm 
MT.342 2 

      

2 

 

64 

Công nghệ chế biến và kiểm 

soát chất lượng rau quả 
MT.343 2 

      

2 

 
65 Công nghệ sản xuất và kiểm 

MT.344 2 

      

2 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

soát chất lượng dầu thực vật 

66 

Công nghệ chế biến và kiểm 

soát chất lượng trà, cà phê, 

ca cao 

MT.345 2 

      

2 

 

67 

Công nghệ chế biến và kiểm 

soát chất lượng lương thực 
MT.346 2 

      

2 

 68 Thực tập tốt nghiệp MT.347 4 

       

4 

69 Đồ án tốt nghiệp MT.348 6 

       

6 

70 

Kiểm soát ngộ độc thực 

phẩm 
MT.349 2 

        

71 

Kỹ thuật sinh h c phân tử và 

miễn dịch trong phân tích 

thực phẩm 

MT.350 2 

        72 Bệnh h c thực phẩm MT.351 2 

        

Tổng (
**

) (133/149)   
 

14 

19/

23 18 

19/

23 18 18 

17/

25 10 

 

2.2.2 . Đối tượng đào tạo và điều kiện tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), 

đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường. 

- Điều kiện tuyển sinh: Theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại 

h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo từng năm. 

2.2.3. Dự kiến tuyển sinh 3 năm đầu 

- Năm 2020: dự kiến 100 

- Năm 2021: dự kiến 120 

- Năm 2022: dự kiến 120 

2.3. Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở 

ngành đào tạo (Biên bản kèm theo) 

3. Cam kết thực hiện 
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Đề án tuyển sinh, chương trình đào tạo và các quy định có liên quan đến hoạt động 

tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa h c của Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội được đăng trên mục 3 công khai tại địa chỉ http://hunre.edu.vn.  

Trường Đại h c Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cam kết về chất lượng đào tạo 

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm như đã công bố. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 
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